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Du skizoj
Reto Rossetti

PIULO PIZO

Nia arhajistn roto prezentis mozaikon de 
plej diversaj tipoj. Inter la dek ok laboristoj 
troviĝis anoj de ĉiuj metioj — nur arbaĵistoj 
mankis Sed tie estis eksaj butikisto, kompost- 
isto, barbiro, tapiŝteksisto, profesoro, stuk- 
isto, kun diversaj ŝtelĉasistoj kaj nenifaruloj
— eiuj kunpelitaj per la sorto de milito aŭ 
la disbombado de iliaj urbaj hejmoj.

Kaj ankaŭ individue ni prezentis interesan 
sortimenton. La butikisto lamis, la profesoro 
strabis, la tapiŝteksisto estis ia jehovano kaj 
unu alia — Dio gardu! — estis eĉ esperan- 
tisto.

Tom. la korpulenta, pipfuma, senĝena 
Toni. eslis rica karaktero inter ni. Antaŭe li 
estis ia kuniklokaptisto aŭ ŝakristo — oni ne 
scias precize, kio. Li estis sprita estro de 
pitoreskaj diroj. Kiam iu Andi, al kiu Tom 
dekomence malsimpatiis, akceptis por mizera 
pagaltigo de unu soldo ĉiuhore kontroli la 
aliajn laboristojn. Tom ekkrevis kaj konten- 
tls: ,,Ja, kion oni povas atendi de bova post- 
ajo krom fekoj?"

Ni opiniis nin feliĉaj havante inter ni Jack. 
la barbiron. Per li ni efektive sentis nin fieraj 
kaj favorataj. Nia barakaro ja sidis en Ia 
monta kamparo, dudek mejlojn for de la 
plej proksima urbo, kaj kiel ni estas sukces- 
intaj nin frizi sen la bonŝanca ĉeesto de la 
barbiro, rni ne scias. Sed dank' al li ni 
troviĝis ĉiam dece pritonditaj, tiel ke ni tute 
ne bezonis honti, se iu urbanoj (aŭ pli grave
— urbanino) ekvolis nin viziti. Nur pri unu 
membro de nia roto ni estis en ioma cmbar- 
aso. Se iam vizitanto ekvidis iun flankum 
antan figuron kaj demandis: „Kiu estas tiu 
rila vagaliondo inter vi?" — tiam ni aŭ 
poltrone malkonfesis nian kamaradon, dir- 
ante: „Ho, ia ĉifona vagulo — tiaj ofte 
trapasas, ..aŭ ni sincere klarigis: ..Pardonu, 
tio estas nia barbiro. Kvankam li orde prito- 
ndas la tutan roton, ni ankoraŭ trovis 
neniun, kiu barbirus la barbiron!"

Sed verŝajne la plej kurioza tipo el ĉiuj 
estis Paŭlo Pizo, la kamionisto. Kio li estis 

antaŭe, neniu sciis, sed la famo cirkulis, ke 
li estas la ekscentra kaj malagnoskita filo de 
Imnranga familio. Almenaŭ ni mem konstat- 
is, ke iom ekscentra li certe estas!

Jam lia aspekto tion supozigis. Sub volba 
frunto sidis du grandaj, maniaj okuloj en 
ombro de elstaraj brovostoj. Intere lia karna 
nazego elarkis pulĉinele. kun aldona tubereto 
en ĝia mezo — kvazaŭ ridinda nazido ĉe la 
patrina brusto! Kurta1) supra lipo, maldika 
buŝotranĉo kaj granda mentono akcentis la 
pulĉinelan similecon. Sed sub la timinda 
aspekto Paŭlo havis la mildecon de leporo

Li distingis sin tuj en la unua tago. Oni 
sendis lin preni ŝarĝon ĉe la stacidomo. Tio 
estis beleta, fiere flegata kampara stacidomo 
Florbedoj hontis5) flanke de la relvojo. En 
pli larĝa spaco ĉe fino de la kajo staris ele- 
ganta fontano el granito, sur kiu gruo kun 
suprenturnita beko ŝprucigis arĝentajn fad- 
enojn de akvo supren kaj returne en la bas- 
enon. Sed la ĉefa belaĵo tie estis versajne la 
laŭba eniro en la stacidomon, formita per du 
florantaj arboj kunigitaj supre en arko. Nu, 
Paŭlo decidis, ke li volas enveturi en la staci* 
domon inverse (versajne por eliri rekte kun 
sia ŝarĝo) kaj jetinte rigardon posten li 
svingis la gvidradon, komutis akcele kaj — 
deŝiris komplete unu el la du florarboj!

Ni baldaŭ eksciis, ke Paŭlo estas vegetar- 
ano. Sperte ni ekkonis lion, kiam unu tagon 
li rifuzis preni sur sian kamionon5) nian 
viandon, kiti alvenis de la vilaĝo, kvar mejl- 
ojn for. Li veturis al ni sen ŝarĝo kaj ni 
devis atendi ĝis la proksima tago nian 
viandok voton.

Tamen ni baldaŭ trovis, ke ĉion oni povas 
pardoni al Paŭlo Pizo, Li lute ne estis 
malbonintenca, li nur havis principojn. Lia 
vegetarismo estis principo. Tial li ne parto- 
prenis la komunan kuiraĵon, sed kuiris por 
si aparte en propra kaserolo. Kaj al neniu li

*) mallonga
•) multkolori»

*) ŝarĝautomobilo
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pruntis skui kaserolon, se temis pri k«iro de 
viando aŭ de io eĉ iomete infektita de viando. 
Ekzemple li ĝin ne donus por varmigo de 
iom da supo. kiu estis enhavinta oston, eĉ se 
la osto restis en la granda poto kaj ĉio cetera 
estis legoma.

Sed la kompatinda Paŭlo havis malfacilon 
pri siaj principoj. Li devis ekzemple porti 
ledajn botojn, kvankam la ricevo de ledo 
implicis la mortigon de bovoj, kaj li ne povis 
rezigni pri margarino, kvankam verŝajne ĝi 
enhavis bestan grason, nome balenon. Pike 
mi argumentadis kun ii pri tiuj punktoj, sed 
mi nenion atingis, ĉar se mi trudis al li 
argumenton nerespondeblan, li abrupte lev- 
iĝis de la tablo, pasis al la pordo de la ba- 
rako. kraĉis, kaj revenis sidiĝi ĉe la tablo, sen 
parolo.

Lia principa vegetarismo devenis de ha 
principa amo al bestoj. Li malamis (principe) 
la homojn, ĉar ili mortigas por manĝo kaj 
aliaj celoj la bestojn, sed. en efektivo, li estis 
tre simpatia, kun plej bonanima rideto, pri 
kiu jam avizis la duobla vico da sulkoj, kiuj 
kavigis liajn vangojn. Lia ribio al la rabaj 
bestoj, kiuj mortigas aliajn bestojn, estis iom 
nebula — mi neniam povis orientiĝi pri tio, 
ĉar se mi faris tiuteme embarasan demandon, 
Paŭlo jetis al mi streĉan ekrigardon, leviĝis 
por ekkraĉi ĉe la pordo, kaj revenis sidiĝi 
sen plua respondo.

Unu lagon li aŭdis, ke iu farmkatino nask- 
is idojn kaj ke la farmisto intencas dronigi 
ilin. Li terure agitiĝis pri tio. kaj petis nin 
ĉiujn pri helpo, sed ĝuste pri kia nome helpo, 
ni ne klare komprenis. Kompreneble, se 
Paŭlo zorgoplene alparolis iun el ni. ni aŭs- 
kultis kaj respondis kun severe trudita seriozo: 
sed poste ni regalis nin reciproke per la 
ŝerco. Do fine en ĉi tiu katidoafero Paŭlo 
devis elpaŝi mem. Ni efektive ne supozis, ke 
li ion faros, sed ni eraris. Post la laboro li 
iris en sia malgranda aŭto al la farmdomo 
knj elpetis de la farmistedzino la katidojn. 
Kun ili li veturis dudek mejlojn ĝis la urbo 
kaj tie, jam en la mallumo, li petadis ĉe 
apartaj domoj. Cu la bonkoraj civitanoj ne 
volus gastigi katidon por ĝin savi de pereo? 
Sed lia petado ne prosperis kaj fine li sonor- 
igis ĉe kuracisto kaj pagis al li por mortigi 

la katidojn sendolore sub anestezo. Poste li 
veturis la dudek mejlojn retume.

Sed malgraŭ ĉio tio. ankaŭ la bestamo de 
Paŭlo estis nur principa, sed ne kore nature 
trajto! Foje venis al la barakoj rugante 
hundo. La viroj bonkore interesiĝis pri la 
vizitanto, jetis al ĝi pecojn da manĝo el siaj 
teleroj, karesis ĝin malglate sed bonanima 
Unu tagon ni vidis, ke la bundo sidiĝis apud 
Paŭlo sur lia benko, dum li manĝi* Paŭlo 
sajne tute ne vidis la hundon, sed rigardis 
fikse antaŭen per siaj grandaj, demonecaj 
okuloj, kaj nur manĝadis. Ke bestamanto 
povas eĉ ne konscii la kuneston de besto, 
kiu lin preskaŭ tuŝas, tio ŝajnis al mi 
stranga. Post oktaga restado la hundo mal- 
aperis. vagis plue. Mi demandis al Paŭlo: 
..Cu vi vidis la hundon hodiaŭ?” kaj Paŭlo 
respondis ..Kiun hundon"*?

Paŭlo verkis unu libron, ĉi nomiĝis ..Land- 
vojoj kaj Stelpolvo4*. Li donis ĝin al mi por 
lego. Nu. ĝi estis novica afero, fuŝsentimcv 
ala. sed ĉar Paŭlo evidente fieris pri ĝi. mi 
ne riskis diri mian detalan opinion. Li poste 
konfidencis al mi. ke li intencas verki novan 
libron de travivaĵoj, kaj laŭ lia peto mi 
skizis lian portreton por aperigo sur la li- 
tolpaĝo. La portreto bone plaĉis al Paŭlo — 
mi akcentis liajn ardajn okulojn kaj flate 
forigis la tuberetan de la pulĉinela nazo.

Baldaŭ poste mi foriris de la barakejo, kaj 
de tiam mi nenion plu aŭdis pri Patio Piz< 
Kaj nun fine mi distras min, skribante pri li 
kvazaŭan eseo-novelon.

Cu li jam sin venĝis, priskribinte min en 
sia dua libro?

LA ARTFOTO
Subite Ruk bremsis sian biciklon kaj kriis 

al Moŝ, kiu jam ekglitis sur la longa deklivo.
,.Moŝ. haltu! Hej Moŝ, hola hej. haltu do!
Sed al Moŝ la vento susuris agrable preter 

la orelojn, la dumejla deklivo serpentis mal- 
supren kaj la peze ŝarĝita biciklo potence 
akceliĝis en descendo. Li nenion aŭdis, nen- 
ion supozis.

Ruk rinkis per la tintilo kaj kriadis plu 
dum li rigardis la grade ŝrumpantan figuron 
de sia frato. Moŝ jam estis trans kriatingo.



Sed tvrte U tuj rerigardo* por konstati, ĉu la 
frato urde sekvas aŭ Cu ne ia hoko elsaltis'" 

..Haj vi. lutita nuko. Cu ne turniĝas la 
kapo9 Nur for. sage for — areno Porko 
ermito vi! Cu vi ne havas vojkamaradon’ 
Rerigardu do”*

Li renversis sian biciklon, starigante ĝin 
sur la selon kaj gvidilon, kaj svingis la brak- 
ojn muelile.

Revenu jam. protokreteno! Diablo, tiu 
dekliva flugo kostos al vi kare. Vi ĝin re 
grimpos al mi por lerni kiel oni faras, se oni 
veturas duope’ Ankoraŭ ne' Haj. Moi. kio 
vin akaparis'’ Cu la nazo fariĝis kompas- 
nsdlo. ke ne eblas ĝin tumi

La biciklanta figuro de Mos. jam tute mal- 
granda. finis la unuan etapon de la descendo. 
Cu nun li rerigardo* • Sed ne. la longa 
deklivo ebriigis Moi. ekscite li volis provi, ĉu 
lia momentumo sufiĉas por t rapo rti lin sur 
la malgranda leviĝo de vojo. kiu sekvis. Sen- 
pene la zumanta maŝino ĝin venkis, baŭme 
sin levis sur la ponteton ĉe la vojkrono kaj 
rive sin lanĉis sur la duan etapon de la 
dekliva

Ruk staris kaj postinsultis lin.
..Arkiareno? Herbokranio’ Ja. iru. se vi 

volas. Tamen ec el la fundo de la valo vi 
supren rvpenos' He. ĉu estas eble tiel forgese 
forkuri Blinda impetulo! Egoisto’-

Ruk sidiĝis sur la vojranda herbujo kaj 
malgaje rigardis transen al groteska grupo 
da salikoj, kiuj elstaris sur la erikejo.

.Jen staras la plej poezia fotosubjekio de 
la tuta vojaĝo-, li meditis. «Kaj al tiu beata 
idioto ne venas en la kapon, ke li portas 
mian fotilon Nu. li ellernos' Eĉ se mi ĉi tie 
devos al la tero alkreski, mi ĝisatendos lian 
venca’ — Kaj jen ankaŭ la ĉielo ĝuste kon- 
venas nuba. delikate morna.1) Kaj ĉio ĉirkaŭe 
— vasta erikejo, torfa senmovaj Lagetoj. 
Korpo’ — kun tiu foto mi jam povos en la 
fotografa societo konkuri kontraŭ Alek. la 
spertulo!

Jes. tiu vicd t?» arboj, kiuj kaŭras kiel 
demonaj funebrantoj, aŭ sin etendas konvul- 
** kiei kriplaj manoj de dronintoj en la 
marĉo — kion ili ne sugestias * Iom de la 
missorto de la Elfrvĝo de Goethe:

LA VENKONTO 
John S. Dinwoodle 

Malsupren klinu vin: aŭskultu tie. 

Kiel la herbo ridas ironie 
Je nia febla, vana kontraŭstaro 
Al ĝia vastiĝanta akaparo.

En mondo griza, nuda kaj inerta 
Naskiĝis ĝi. dajo magra, verda.

Ne havis ŝajne ĝi e kris t kialon;
Ĝi tamen al si ĵuris, la batalon 
Senlace kontraŭ tiu mondo teni.
Por ĉion sub la berboregon preni.

Do rampe etendiĝis ĝia sfero.

Kaj pli kaj pli verdiĝis nia tero.
Ĝis ciu kontinento kaj insulo 
Dronis sub la malsata berbrampulo

Tapiŝon sternis ĝi por la piedo 
De ĉio viva sur la TerpLauedo 

Kovrilan faris ĝi funebre pompan 
Por tegi ĉiun ripozejon tomban.

De temp' al tempo homoj ĝin detruas 
Kaj sur la vaka grurelo ekkonstruas 

[tamon aŭ urbon, templon aŭ palacon. 

Per forto konkerante iun spacon: 
Kaj birdoj en la ĉielalto ridas.

Ke en la verdo griza skvamo sidas.

Sed dense ĉe la urborando kuŝas 

La bertolim sin reciproke tuŝas

Tie la boma mond* kaj la masiva 
Forto de ia Naturo primitiva.

Nur la frotpremo de la bompiedoj 

Malhelpas la eniron de pikedoj 
De T verda malamiko, kiu staras 
ĉirkaŭ la maroj, kiuj vojon baras.

Sed iam malpliiĝos la piedoj; 

Al la verdulo venos venkrimedoj 
Disfalos brikoj, ruiniĝos domoj. 
Kaj el la urbruin* formortos bosnoj. 
Enfluos verda tajd'!... la urbo cedos. 

La herbo ĝin por ĉiam reposedas.

Malsupren klinu ria: aŭskultu tie. 

Kiel la berbe ridas ironie ...

Sonas de borizont' al horizonto 
La rido de la verda mondvenkooU.
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Maljunaj salikoj grizas en grup’
— kaj en la fono iom de la realismo de la 
moderna gennana kanto ..Torf soldatoj" —

Ni estas torfsoldatoj.
Ni marŝas kun la ŝpatoj
Al torf'!“

Dume Mos kun konfuza miro fine konstat- 
is — duonvoje malsupren sur la dua deklivo 

ke la frato ne sekvas lin. Li bremsis akre, 
skue haltante de sia gracia flugo, kaj plumpe1) 
descendis de sia biciklo. Li esploris la vojon 
malantaŭ si. Kio okazis al la frato? Cu 
akcidento? Tuj li kulpigis sin kaj malbenis 
sian absorban rapidadon. Strebinte la rig- 
ardon supren, li fine distingis, ete-ete. la 
biciklon de Ruk ĉe la vojflanko kun la radoj 
en aero, kaj apude ian tubereton, kiu ver- 
sajne estis la sidanta figuro de Ruk. Ce la 
ekpenso, ke li devos trapeni supren la tutan 
deklivon returne, la konsterno nuligis en li 
la sinakuzadon. Jen estos taŭga pentofaro por 
lia forgesado! Li turnis sian biciklon kaj 
komencis puŝi ĝin pene supren sur la longa 
vojo.

Post dekkvin minutoj Mos atingis Ruk. 
kiu sidis ankoraŭ sur la herbo kun nigraj 
fulmoj en la okuloj. ..Kio estas Cu la maŝ- 
ino paneis?" demandis Mos lace de peno 
longa kaj teda.

..Por kia diablo vi tiel torente toboganas?" 
respondis Ruk. ..Cu iam vi vidis, ke mi min 
lasas sur deklivon sen ofta rerigardo por 
kontroli, ĉu vi orde sekvas? Neniam iui eĉ 
dekmetrojn antaŭis sen rerigardo. Korpo! — 
necesas jam konscii, ke nia pakaĵo estas 
konstante dependa reciproke!" Ruk leviĝis, 
pasis al la frato kaj etendis la manon. ..Donu 
ni nii —

..La riparitajn?" demandis Mos. fingrante 
la selsaketon.

,.Ne mian fotilon! Rigardu tiun grupon 
da arboj! Unika fotosubjekto. Eĉ tra cent- 
mejla vojo vi ne retrovos tian! Donu — mi 
volus foti ĝin."

.Nura fotaĉo?! Mondo!" La vortoj eksp- 
lodis el Mos. Pli li ne povis diri. Subita kolero 
tempestis en li kaj sufokis la parolon. Silente 
li transgcstis la fotilon al Ruk kaj sin jetis 
sur la vojrandan herbon.

’) malgracie

Ruk. jam regalinte taŭgan lecionon al h 
frato, sentis sian koleron forvaporiĝi. Li 
manipulis sian fotilon kaj rigardis tra la eei
ilo. Fsst! la arboj aperas tre lilipute en la 
objektivo’ Li iris sur la erikejon por veni pli 
proksimen. kaj liam la ĉirkaŭaĵo je lia 
ĉagreno leviĝis ĉirkaŭ la arbojn, ili ne plu 
elstaris en dnuanca reliefo — la tuta bildo 
detruiĝis. Do vole ne vole li devis reveni sur 
la vojon. ..Egale". Ii murmuris. ..La esencan 
parton mi ja povos pligrandigi". Li pafis, 
turnis la anselon ĝis la sekva numero kaj. 
repakinte la fotilon, sin turnis, jam gajbum- 
ore. al Mos. kiu sidis en pozo de rankora*) 
kolero. ..Do prete?* diris Ruk.

Ruk estis feliĉa posedanto de facila lango 
Kiam kolero formiĝis en li, ĝi sin forklakis 
tra lia buŝo kaj baldaŭ malaperis. Sed Mos 
estis alia. Li ne trovis fluan senpekigon en 
parolo; se la kolero ennestigis en li. ĝi tie 
enfermiĝis, agitis lin interne kaj longe ne 
foriris. Tiel ankaŭ nun okazis, ke li sentis 
sin senpove furioza. Kiam Ruk ascendis b 
biciklon, li sekvis malrapide. Sur la deklivo 
li intence postrestis, bremsante ek kaj ek kaj 
plilongigante la distancon inter li kaj la 
inilo. Ci tiu rerigardis kaj bremsis ankaŭ, por 
ke la alia atingu lin, sed ĉe tio Mos eĉ pli 
malrapidis. Do Ruk. vidante ke li. ne volas 
kuniri, sin lasis antaŭen kaj baldaŭ perdis la 
fraton el la vido.

lli renkontiĝis ĉe la junulgastejo de la 
proksima urbo. Por Ruk la incidento estis 
finita, sed ne por Mos. Li vartis sian koleron, 
kovis sian ofendon; ne venĝemo efektive, sed 
simple ne povante al si helpi. Anstataŭ soci- 
eti kun la frato, li kaprice ligis interparolon 
kun kalva kuriozulo en kuloto,'*) kiu verkis 
libron por kolektantoj de cigaredkartoj.

La sekvintan matenon ili ekiris denove 
Ambaŭ silentis, sed ili veturis, kvankam an 
service, tamen sufiĉe proksime. La matena 
estis bela — balzama aero. laktaj nuboj su 
la milda ĉielo, ebena vojo tra kiu la bicikloj 
faris bonan ritmon. Subite Mos, kiu post 
venis, eligis strangan ekkrion; —

..Ruk! Haltu! Elefantoj!"
Lia vizaĝo radiis de ĝojo. Li estis ja ekvid

*) venĝemsenta
4) ĝisgenua pantalono.



La komercisto
Gorbatov

4.

Dum lu sekva Ingo, Kostja sidis en sin 
Cambrcto kuj skribis. Skribante, li konstante 
aŭdis lu lamenton de Japtunc. Malvarmo sur 
la tundro, kaj malsato. Fininte la skribon, li 
prenis la foliojn kaj iris al IgnatjiC.

— Jen, — li diris malhele al la radiisto. 
Sendu tion, mi petas,

IgnntjiC senvorte prenis la skribaĵon, lra- 
legis ĝin, e<x fibro ne movigis en lia v iraĝo. 

kaj senvorte li forjetis In tuton.
Kio' Kostja ne komprenis.
Repremi ĝin.
Kial mi reprenu?
Tiamaniere ne eble, Punkto,
Kio!-' — kriis Kostja, — Cu vi scius, 

kion vi «liras'*
Mi scias, kion mi diras, mia kara. lio 

n«' eslas elda. Alportu In permeson de la ko- 
lonieslro.

De kiam la radiisto obeus la koloni* 
eslron?

Se vin radiogramo rilatas al la aferoj 
de la kolonio, mi ne povas ĝin forsendi sen 
la permeso de lu Ceto, Mi finis. Foriru. N'«' 
ĝenu mili.

Kostja ilis al In Cefo. Li jetis la skribaĵon 
sur la Iaidon kaj atendis silente, lisa sur- 
metis siajn okulvitrojn, turnadis la paperon, 
paliĝis.

Ej, ej. Kostja, cj, vi. ardkapulo, li mm 
muris Por kio «Io Cio Ci. por kio" Kion 

do vi skribis Ci tie? Kio cl ĝi estas vera Ej, 
cj! Vi skihas, ko mi eslas obskura, suspekt 
imla liomo. Nti. mi vin petas. en In revolucio 
mian sangon mi,.. Kaj vi skribas: senmona 
komercado. varŝanĝo. Mi faras ja lion. Cnt 
tio eslas pli bona por la njenecoj.. La njencco 
eslas sovaĝulo. Li m' povas pensi laŭ mon 
valoro. Mi hontus pri vi. Kostja Mi vin 
traktis kiel parencon . . . Kaj Tnisija . Kaj 
vi . Pri kio vi skribas ci lie? Habo. per- 
ferlado al In loĝantoj. k«mtruilsovjcta sinteno... 
Cu mi eslas do rabisto" llo vi. ardkapulo!. .

Li tralegis la leteron kaj maltrankvile rigar- 
dis al Kostja, liaj okuloj moviĝis timeme.

— Vi servis. Kostja. Cu nv”| Kaj li provis 
rideti. —- Vi ludas. Cu ne" Ha-ha-ha . Tro 
lerte! Cu mi nun povas ĝin disŝiri ' — li 
flustris kaj atende rigardis en la okuhijn «1«' 
Kostja.

Mi disŝiros ja vin! - kriis Kostja kaj 
forkaptis la leteron cl liaj manoj Subskribu 
tuj In permeson, por k«* mi povu ĝin sendigi 
per radio.

-- Kion? — «liris Tiso mallaŭte. Kion'’
Li stariĝis kaj tremante paŝis apud Kosljan

Kion? — li demandis ree. kaj furioze 
piedbatis la plankon.

— Vi mensogas, vi mensogas, mi vin 
neniigos! Vi mensogas’

Sur liaj lipoj aperis ŝaŭmo, kaj ŝaŭmo 
kovris ankaŭ liajn lipharojn kaj barbon, sed 
li rapide ĝin deviŝis per sia mano, bridis sin. 
tv ekridetis.

inta ion birman, kion la frato pretervidis! 
Per ia nekomprenebla cirkonstanco «iu elcfaut 
oj pendolis la monstrajn kapojn en Cevalsla 
Io «Ie gastejo ..Foti!", kriis Mos. Ankaŭ Ruk 
estis ekscitita. IW Murigis la biciklojn kaj iris 
rigardi La gastejestro «Ie ..La Blanka Cigno" 
elvenis kaj volonte konsentis la fotofaron. Li 
staris Cc unu flanko, dum Mos Ce la alia 
proponis ridante brasikon al unu el la ele 
tantoj. Tiel ĝojaj estis la «lu fratoj pro la 
rompo de dekduhora silento, ke ili tute 

forgesis informiĝi precize. kial gastejestro 
loĝigas Cc si paron da elefantoj, tii restis 
mistero.

Kaj la artiolo? Mireia afero! La arboj 
montriĝis tute sensignifa makuleto en la 
bibio Se«l Ruk preteudadis: Tio fariĝos bona 
arlfoto. Mi grandigos, mi prilaboros ĝin *— 
S««l efektive li neniam faris tion.

Alifianke In foto kun lu elefantoj lume 
sukcesis kaj ricevis honoran mencion en la 
tiujara ekspozicio de la fotografa societo.



— ŝercemulo vi estas, Kostja. . Verk- 
isto...

— Subskribu la permeson. — murmuris 
Kostja. — Rapide ...

— Ŝercemulo? — daŭrigis Tisa. kaj sole 
liaj malbonaj pikaj okuloj ne ridis. — La 
homoj ja priridos vin. se mi rakontos tion al
ili.

— Vt do ne subskribas — kriis Kostja 
senpacience.

— Vi ŝercas, vi ŝercas — ej. aktoro ... kia 
aktoro vi estas?

Kostja pugnigis la manojn ..Kion do mi 
faru? Cu bati lin?

— Bato, batu. — ridetis Tisa afable. — 
Batu min. kara. bonvolu! Tion mi eltenos. 
Mi eĉ alvokos atestanton. Ignatjiĉ!

Kostja mansvingis kolere kaj elkuris. Kion 
fari nun? Ree li kuris al Ignatjiĉ. Li provis 
lin konvinki. U petis lin. minacis lin. sed la 
radiisto nur grumblis: Foriru, ne eble. Mi 
finis.

— Vi timas, ĉu ne? — demandis fine Kostja 
malŝate.

Ignatijĉ alrigardis lin kaj respondis mal- 
longe:

— Mi timas.
Kostja pensis, ke Japtune estas prava: la 

ŝakristo estas pli forta, la alkoholo estas ĉe li
Alkoholo? Se nur estos eble akiri alko- 

holon! Ignatjiĉ sendos la radiogramon. Li 
kuris en la butikon, ŝerĉadis sur la bretoj. 
En polva angulo Ii trovis botelon da brando. 
Ege li ek ĝojis. pri nenio li tiom ankoraŭ ĝojis 
en sia vivo. Li rekuris al Ignatjiĉ. Nun li 
havis potencan armilon en la mano.

— Cu vi volas brandon. Ignatjiĉ?
— Cu fajra? — levis Ia kapon la radiisto 

malkonfide.
— Pura alkoholo.
— Vi mensogas!
— Jen! — montris Kostja la bluan botelon.

— Cu vi volas?
— Piri tara. — respondis Ignatjiĉ en la 

njeneca lingvo, kaj liaj okuloj malsekigis.
Kostja silente metis la botelon sur la tablon 

kaj rigardis al Ignatjiĉ fikse.
— Cu vi komprenis? — li demandis mal- 

laŭte.
Ignatjiĉ alrigardis Kostjan. poste la botelon. 

poste rve Kostjan. lekis siajn lipojn kaj res- 
pondis malhele:

— Mi komprenis.
— Nu. kaj...?
— Rone.
— Kiam?
— Nokte ... ĉi-nokte mi sendos ĝin.
— Cu vere" — kriis Kostja kaj en sia ĝojo 

li donis al la radiisto la tutan brandon.
Sed ĝis la nokto Ignatjiĉ jam ebriiĝis kaj 

ne povis labori. Kaj kiam li rvsobriris, li ne 
volis eĉ aŭdi pri tio ke li sendu la radio- 
gramon de Kostja.

Kion Kostja povis fari’’ Kun subita rui- 
espero li eksentis sian senpovecon. ..Cu kuri 
sur la tundron kaj tie kriegi? Neniu aŭdos 
mian voĉon. Cu bati per mia kapo la muron 
Cu interbatiĝi, ĉu rompi la kapon de Tisa' 
Kaj en liaj oreloj senĉese li aŭdis: oni euJ- 
satas sur la tundro, oni tre malsatas...

Terura vivo komenciĝis, plena de muta. 
sekreta batalo. Kiel lupoj, la kolonianoj k. 
venis silente ĉe la tagmanĝo, ĉirkaŭflaris, 
mordadis unu la alian. Kostja nun jam ne 
forlasis sian tranĉilon eĉ por motnento f.v. 
li pensis, ke Tisa povas veneni la mar. jon. 
li ja minacis per tio. ..Mi lin neniigos. mnrt- 
igos." Kaj Kostja ne iris plu al la tablo, sed 
li kuiris mem por si. por nokto li apog > ’>« 
portion per stango, dormis tre vek<> Ne 
la morto lin teruris. Kiomfoje li ĝin kontraŭ 
rigardis en sia malsukcesa vivo! Tiu penso 
lin teruris, ke li mortos nenion farinte Kaj 
neniu scios, kial mortis Kostja, tiu kontara 
homo. Mem Vasilij Japtune ne scios tion. Ec 
li nomos lin fripono.

Kiom li nun bedaŭris, ke li delasis la nje- 
necon ne donante al li leteron. Tiu letereto 
eslus veninta ien en la centron, kaj per tio 
li estus farinta sian devon. Kaj tiam ne estus 
terure morti. Tamen, neniam venis en la 
kapon de Kostja, ke li ĉesigu la batalon, inter 
paciĝu kun Kostja kaj vivu kiel antaŭe Ne 
Tiu penso ne venis en lian kapon eĉ en ! 
plej amaraj lagoj, en la plej amaraj noktaj 
momentoj. Diablo prenu! Estos, kio estos 
Estu milito. Nenion konsideri! Li spiris plon- 
pulme — la unuan fojon en sia vivo li sentis 
ke li vivas ĝuste.

Sed la tempo pasis, kaj ĉio iris plu s*'n 
sange La kabanon tute kovris la neĝo 1 tero*
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LABORISTEDZINO 
VVilllarn Auld

Dika senforma laboristedzino, 
kies korseto krada 
la bulojn de la granda penda sino 
kaj de 1’ postaj’ fasada 
apenaŭ ligas: 
kiam vi anserpaŝas lau la griza strato, 
kia motivo vin instigas, 

kia espero, kia vivkonstato 
restas al vi post la spertoj dolorplenaj 

kaj la ĉagrenaj 
ĉiuminutaj zorgoj de ekzisto 
kiel edzin’ de laboristo?

Viaj okuloj mortis en la tago 
kiam vi trovis, ke Ia am’ ne estas tia, 

kia perfide ĝin priskribis la imago — 
ne sankta, ne mirinda, ne pasia, 
sed ag' hontinda, bruta kruda ago, 
kiun plenumis via vir*, ebria 
kiam hazarde li disponis je moneroj 

de vi sparkaj;
amo ne povas flori en kotaj sferoj, 
kie ĝermadas pestoj kaj nescioj spiritaj, 
kaj kie mankas ĉio — 
mono, manĝaĵo, belo, sopiro, ambicio.

Via amuzo estas najbara klaĉo 
ĉe la kuniklotrua pordo 
de via domaĉo.

Tie rikane vi, raŭka sufloro, 
babilas pri l' misteroj: nasko, morto, 

kaj pri I’ konato: la amoro.

En via sin' kiomaj revoj velkis, 

kiujn promesis via juno?
Iam vi estis juna, kaj aspergis 

estantan grizon per estonta rev-orumo. 
Vi vidis ĝin forvelki eĉ sen miro: 

ja kion fari? Via viro

dum jaroj estis senlabora, 
dum jaroj staris ĉe la stratangulo, 

kaj pro la 
senĉesa, monotona viva nulo 
forgesis, ke li estas homo.
Li devis hejmenveni al senhejta domo, 
al manĝo nesufiĉa kaj sensuka, 

al kaĉo, pano, margarino;
kaj al la lito juka, 
kie en ŝvita amrulino 
sovaĝe sortobatojn li transvergis 

al via korp' senkulpa, 
kaj en volupto turpa 
sian desperon mergis.

Alportis ĉiu jar’ sian infanon, 
laca akuŝo post akuŝo: 

sed postuladis panon 
ĉiu malsata nova buŝo.
Cu via koro gutis sangon, 

kiam vi audis la etulojn plori pete, 

kaj vi rigidis senrimede 
dum larmoj fosis sulkojn en infanan vangon? 
Aŭ ĉu vi ne fortumis vin senpacience, 

au eĉ anstataŭ pano donis baton, 
ĉar vi ne volis plu auskulti, malpotence, 

korŝiran lamentadon?
Se kiam knabo mortis sangospute 

pro ftizo, 
funebris via kor’, kvankam senplore, mute — 
ĉar antaŭ longe elĉerpiĝis via larmprovizo.

Kaj nun vi estas, laboristedzino, 

kaduka kaj anhela, 
kaj baldaŭ venos via vivofino.
Cu sent* ribela

neniam vian koron skuis, 
ke vivon vian mankoprem* detruis?
Kial vi ĉion nur elportis 

dum via animo mortis?
Kaj ĉu sammaniere 

sklaviĝos viaj nepoj senribele?

nokto sternigis sur ilin. Neniu venis en la ko- 
lonieton. En ia -neĝkovrita kabano la homoj 
akre, morte malamis unu la alian.

Kaj tiam Kostja decidis, ke ii fugos.
Fuĝi — jen la sola, kio restis por li. Foriri 

nokte, iel veni al la distrikta centro kaj ra- 
koni ĉion.

Li komencis sin prepari por la fuĝo. Li ko- 

lektis nutrajon, armilojn, peltoveston, trovis 
ankaŭ kompason, kaj iunokte, kiam ĉiuj dor- 
mis, ĉion ĉi li elportis el la kabano, metis sur 
sledon, prenis la plej bonajn naŭ hundojn, 
rerigardis laste al la malbenita domo, minacis 
ĝin per pugno — kaj ekvojis.

La njenecoj klarigis, ke al la distrikta 
centro oni devas iri longe laŭ la rivero, poste
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tra la montoj oni devas reveni al la rivero 
sama. poste al tiu loko. kie du riveroj kun- 
fluas, kaj sur la alia rivero oni povas tute 
facile atingi la centron.

Sed Kostja baldaŭ vidis, ke lin tute ĉirkaŭ- 
fermas la arkta nebulo, kaj baldaŭ li perdis 
kaj la riverojn kaj la montojn. Egalrizaĝa 
monteta blanka stepo sternigis antaŭ li. Kio 
ĝi estis? Cu glacio aŭ montetoj? Kiel distingi 
inter la rivero kovrita per negblovoj kaj la 
neĝa tundro? Li estis sensperta. Li sentis sin 
kiel blinda hundeto en mallumo.

Jen en unu. jen en alia direkto li ekiris kaj 
longe erarvojis, fine tute perdis la orientiĝon. 
La hundoj haltis. La gvidanta hundo mal- 
trankvile turnis sian vizaĝon al Kostja.

Nu. — diris ĝia rigardo, — kien nun’
Sed Kostja mem ne sciis, kien, kaj nur nun 

li rekonis, kiel malfacilan taskon Ii entre- 
prenis. Senforte li ĉirkaŭrigardis, sed nenion 
trankviligan li vidis. Cio estis morta kaj 
silenta.

Sed frue ankoraŭ estus kapitulaci. Li ek- 
memoris, ke li havas ankaŭ kompason. 
Kompaso, diablo prenu! Kion ankoraŭ li be- 
zonas?

Kaj Kostja, kun la hundoj, ekiris okci- 
denten. Li trarampis sur glatigintaj mon- 
tetoj, stumbladis, ek- kaj ekhaltis en la neĝo, 
kaj subite li rimarkis, ke li troviĝas inter 
nuraj glacimontoj (tiam li rekonis ke li venis 
sur la riveron), sed lie estis tre malfacile treni 
la sledon, kaj tial li suprenrampis sur la 
hordon kaj iris laŭ la bordo, ĝis li ree perdis 
la bordon. Sed li ne ektimis, ĉar la kompaso, 
kiun li senĉese rigardadis, signis la vojon 
okcidenten.

Tiamaniere pasis multaj tagoj. Estis 
strange, ke li tute ne trovis loĝatan lokon. 
Neniam li pensis, ke la tundro estas tiel mori- 
inta. Sed eble li evitis la lokojn loĝatajn, kaj 
povas esti. ke duonkilometron sude aŭ norde 
estis homoj. Li sciis pri nenio, fikse sin tenis 
al la origina direkto: okcidenten!

Kelkfoje li trovis iom da brulligno, kaj liam 
apud fajro li varmigis sin kune kun la hundoj. 
Li degeligis neĝon en malgranda kaldrono, 
kuiris por si manĝon el konservaĵo, kaj 
manĝigis ankaŭ la hundojn. Apud la fajro 
estis pri facile revi pri la sukceso. Apud la 

fajro, viva ŝajnis la tundro, facila la vojo. 
proksima la celo.

Sed lia vojo estis urĝa, do malofte li faris 
fajron, ofte li kredis, ke Ii frostiĝos, faladis 
de laco kaj malsato, poste li stariĝis kaj iris 
plu ... La hundoj senfortiĝis, sed nun jam 
li jungis ankaŭ sin mem apud la hundojn kaj 
kune ili tiris la sledon. Honeste li tiris la 
sledon, per sia tuta forto. Li domaĝis la 
hundojn. Bonaj amikoj! Fidele ili faris sian 
devon.

Kiam la tempesto ie atingis Kostjan en la 
neĝo. li fosis kavon kaj sin kaŝis en ĝi kune 
kun la hundoj. Tiel estis pli varme kaj al li. 
kaj al tiuj. Li dormis tiel. ke sian kapon li 
kovris per la haroj de la hundoj. Nun li ne 
abomenis la hundodoron. li eĉ ĝojis, ke ĝi 
estas odoro de rivo, odoro de varmaj korpoj.

En lia korpo jam apenaŭ estis vivo. Pli kaj 
pli malfacile li tiris la sledon, kunpremis la 
dentojn kaj grumblis al si:

— Nu. tiru ankoraŭ iom. nur iomete anko 
raŭ! — Poste li falis senforte en la neĝo 
ĉirkaŭ li grupiĝis hundoj lacaj, malsataj, tre 
mantaj de malvarmo, kaj alrigardis lin plende 
Li ne sciis, al kiu estas adresita tiu plendo. 
Cu al ili mem. aŭ al la mastro kaj amiko

Li kuŝis en la neĝo, pene spiradis kaj pa 
rolis al ili:

— Nu, nenio__ Ni ripozu iomete... Poste
ree ni ekiros ... Nun jam baldaŭ ...

Li pensis, ke ili komprenos lin. kiel ankaŭ 
li komprenas ilin.

Kaj iom ripozinte. Kostja ree jungis sin 
kune kun la hundoj kaj iris plu. Lia vizaĝo 
frostiĝis kaj doloris. Liaj piedoj neniam estis 
sekaj, kaj estis plenaj de Vundoj. Turmente 
estis paŝadi. Sed ankoraŭ ĉiam Ii ne volis ka 
pitulaci. obstine li tiris la sledon kaj rigardis 
la montrilon de la kompaso: antaŭen!

Nun li ofte vidis antaŭ si urbojn. Li vidis 
kiel leviĝas la fumo super la domoj, li aŭdis 
homajn voĉojn, hundbojon. Sian lastan for- 
ton li reprenis kaj kriis gaje: Hej ha! Jen ni 
alvenis fine!

Sed la urboj dronis same rapide, kiel ili 
aperis. La domoj iĝis glacimontoj, la fumo 
iĝis neĝo. kiun la vento blovis.

Superhome li penis, por ne ekplori pro la 
senreviĝo. Post tiu trompiĝo eĉ pli malfacile 
estis pluiri kaj esperi alvenon.

— 40



EL „TR.A 
K.

BOMBTAPISO

La hospitalon oni boniteto pisis. 
Disfalis ĝia bela blanka ordo. 
elstaras feraj traboj en distordo 
el ĉambroj. kiujn la atak’ forviŝis.

La malsanulaj litoj transkapiĝis. 

Sub ili kuŝas sange en la morto 
kampeĉoj. kiuj el la homa sorto 
tiel subite fuĝi nun telitis.

Por homojn eble vivajn el sub ruboj 

elsavi, vigle fosas la savgrupoj. 
sed ĉie korpoj stumpaj de konturo.

Ho bona estas nun ĉi tiu peno!
En mia cerbo estas nek akuto, 
nek penta nek konstemo — nur malpleno.

(1M4)

LA ŜTORMO*
Kalocsa?

EN Cl MURDEPOKO

Subtile kanti en ĉi murdepoko 
pri 1'propra vivo. kiam ja milmiloj 
per bomboj, tankoj, pafoj, pendigiloj 
pereas, vere ŝajnus aĉa moko.

Iji tuta riĉa poezia stoko: 
la luno. steloj, floroj, birdotriloj.
la delikataj amaj maltrankviloj 
disflugas en la blov’ de ĉi siroko.

La morto regas nun. la niort avida, 

amasci niort' vulgara kaj sordida 
sen ciprobranĉoj. sen solen majesta.

• Kaj kiel perdis dignon nun la morto, 
la am' aspektas same io besta: 
la ainbrakumo ŝajnas seksperforto.

(1944)

INTER RUINOJ

En la suburba laboris! kvartalo 
mi iras inter diskrevintaj domoj, 
inter perpleksaj, teruritaj homoj, 
luŝitaj de flugiloj de l' fatalo.

La suno svenas sub la fulgvualo, 
kaj (ie montras diseriĝ-simptomoj: 
dezerta momo. ruboj kaj disfalo 
pri 1'jusa hanto de 1' militi antonioj.

Sur ruboj, kun mieno mortrikana, 
senkorpe kuŝas blonda kap’ infana, 

el la buŝet’ ellasas sangan fluon . .

Mi pasas malespere kun rezigno: 

kia doloro — sidi ĉi detruon 
kaj eĉ ne havi rajton je indigno.

(1944)

Li decidis, ke neniam plu li kredos al ha- 
lucinoj. Tiel eslis pli facile kaj pli trankvile. 
Kaj kiam foje li rimarkis sur la alta bordo 
kabaneton, li ne kredis al sia vido.

Tamen, tiu estis vera dometo. Iel li atingis 
ĝin per sia lastlasta forto, kaj apud la sojlo 
li falis en la neĝo.

Ĝi estis somera restadejo de fiŝisto, kaj nun
*.
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DEMANDO STRANGA

Jes. certe jes. mi scias: ni meritas 

ĉi tiun punon de ĉiela fajro.
ĉi tiun punon de la ŝtala hajlo, 
kiu la domojn kaj la oslojn splitas

Sed ĉu de ĝusta loko nin vizitas 
ĉi plag’ pro tio, ke ni sen salajro 

dungigis en la servon de kanajlo' 
Demando stranga, sed ĝi min ekscitas.

Ni kulpis, aĉe kulpis kontraŭ rusoj.

ili uin rajtus puni per ŝtalŝprucoj 

kaj tamen tiel krude nin ne batas.

Cu eble en infero bolŝevika

pli kara estas kaj pli respektata*
f li hara entos l<«j pli respektata.»
t £ (1944). , _ _
la. I , ec K*,

staris forlasita; ĝian tegmenton preskaŭ tute 
kovris la neĝblovo. Cu li havos forton mal- 
fermi la enirejon Cu en la kabano troviĝos 
nutrajo, ligno kaj alumeto?

Kiel ajn. oni devas eniri. Kaj li diris al si: 
..Kostja Lobiis, jen via lasta eblo vivi" — kaj 
penegante li surpiediĝis.

Spato... Li havis ja kun si ŝpaton. Bonan



(crapulon. li serCis ĝin en la sledo Cion li 
traserĉis per suaj frostaj manoj. kaj li kemp 
renis, ke li perdis ĝin

Li perdis , Liu nova malfeliĉo lin tute 
ruinigis. Sopirege li rigardi* la dometon. 
Subite samo al li, ke interne sur la Iaido 
kuŝas montoj da nutra joj amaso da bona 
mola pano multege da konservaĵoj* kolbasoj, 
rosaj fromaĝoj* kaj viando viando viando 
grasa sanga viando. Kaj li sentis kiel la oloro 
de maniaj' vastigas liam nastruojn kaj kiel 
ek tiu as la saliva» en sia Kirliĝinta huso

Kaj tiam ekstare li atakis la kalunon, kaj 
per siaj manoj li disĵetis la neĝon («iskubute 
li premis siajn brakojn en la uegNov ajon, 
falis sur la genuojn, kaj hnndmauiere li gratis 
la negon. tiel klopodante atingi la enirejon. 
Kai subile venis al li ideo la hundoj' Haste 
li kuris al ili, maljungis ilin.

l\vst min' li diris al ili raŭke. kaj la 
hundoj eklaboris Nun kune ili gvatis, li kaj 
la hundoj Luu korpi» apud la alia l iaj ma* 
noj rigidigis, li forjetis siajn gantojn, al 
spiri* la manojn. Sesi lia spiro jam apenaŭ 
enhavis varmon kaj ne varmigis liajn manojn 

l onge li fosis ankoraŭ la uegon, sed la 
Novaĵo ne malpliigis, ankoraŭ malproksime 
estis la enirejo l ia forto elĉerpiĝis. Laste 
Ĉirkaŭrigardis Kostja l okis per konfuzaj 
<»kuhvj la mondou kaj vidis, kiel indiferenta 
estas Ĉirkaŭ li la arkta tundro

.Jen kie vi trovis vian tombon, Kostja!" 
li pensis. knj senforte li falis sur la dis 

gratita ncĝomivnto

4,
li vekigis je lio ke estas varme Lian 

naton tikli* lumo kaj viandudoro li mal- 
f ermis la okulojn kaj vidi*, ke li kuŝas eu 
tendis sur bestofeloj Suj»er li hirtaj kapoj. 
Li kompreni*. ke li vivas, ke mii lin savis 
U flustris; Kaj la hundoj?

Oni dila* al li. ke ankaŭ la hundoj vivua 
l i ridetis Oni sinuis al li pladon plenan de 
viando kaj li ekmungis l ia makroto brave 
lahori* Ne tia homo esta* Kostja Loba*, ke 
li mortus superflue l i batalos ankoraŭ.

Post mango li tuj diris al la mastro ke 
li devas )4u vojagi.

Kaj. Ĉar neniu lin demandis «K' kie. kuai 
kaj kial li vojagas, li diri* mem tii».

Kaj nun jam rapide disvastigis la (amo, 
ke Kostja Lolvas vojagas en la distriktan 
centron por akiri nutron kaj justuu por U 
tundro Tiu famo lin antaŭis Cie, kien li af 
venis, kaj Cie oui atendis lin, huli* la tro en 
la kaldrono, kaj oni metis al li litan el la 
plej bonaj feloj. _

Ilei, dum sia longa vojo tra la tundro li 
ekkonis la h,unojn, kaj ju jili ilin li kunis, 
de* pli ilin li ekamis, Ĉar ili Ciuj estis h,s 
nestaj. bravaj homoj, tiaj. kia li mem li 
sidis kun ili apud la fajro aŭskulto ilian 
|»arolon. iliajn plendojn, kaj kelkfoje kiam 
iti vojadi* — li iris kun ilia grego li donuis 
en fumaj tendoj, inter bestofeloj. Kaj tre 
ekplaCis al li la malporaj lignodometoj

li demandis, kial ili vivas tamen en nul 
puraj tendoj, se ili povus vivi ankaŭ e» 
demetis

llai, estis la respondo - Ĉar tiun 
ni ne povus kunporti.

Kostja pensis, ke. se li eslus la koiomest n 
Ciu havus tian lignodmuetoo

Li adiaŭi* la mastron kaj fine demandi*
Kion mi alportu por vi. mastro ol l; 

ventro?
Ha! Kion vi alportu la mastro .»■ » 

pri nova armilo la edrino (erkaldrono!»' 
por kuiro la infanoj ludilon. Granda mirei, 
esti* sur la tundro Kaj. por nenion fo e» 
Kostja notis Cion Nun li jam havis kuigvgaa 
listan. Cio enestis poto ŝtalkudrilo tek».ĥ.v 
teo tabako muzikanta skatolo poi Aparo» 
llatanskij, samovaro por Fedor Jae. Vole 
nevole, Kostja nun jam devis alporti Cion al 
tiuj homoj sur la tundro por pruviĝi iban 
gastamon kaj esperon.

Fine li atingis la distriktan centron la 
cervoj gaje kuris en la glandan vilaĝon apud 
la dormema rivero kaj la gvidanta ujvaro' 
demandis Kostjan;

— Kien*
Kostja pripensis, pripensis, poste dui»

M NKVIV
Sesi la Cefo ile N KVI' ne estis hejn

Li iris sur la tundron • diris la de 
juranlo baldaŭ li revenos Sed Ci lie estis 
lia adjutanto

\KVt' louioiouo O «nivi,«•.«>.' *■'» • »»



— Nu, kie do la adjutanto? — diris Kostja. 
Kaj oni enlasis lin al la adjutanto.

Tiu estis juna vireto, kaj lia tuta vesto estis 
nuraj rimenoj. Zon-rimeno, burs-rimeno, 
map-rimeno ktp.; eĉ la cervledaj botoj estis 
ligitaj per rimenoj. Ciuj rimenoj estis novaj, 
flavaj, ili knaris, kiam la adjutanto turniĝis 
sur la seĝo.

— Mi estas Lobas, el la kolonio Tri Krucoj, 
— prezentis sin Kostja.

— Ha, jes! — ridis la adjutanto. — Ĝuste 
vin mi bezonas.

— Nu, mi do alvenis! — ĝojis Kostja.
La adjutanto refoje lin rigardis atente, 

envokis la deĵoranton, kaj ordonis, ke oni tuj 
arestu Kostjan Lobas.

— Kiel? — hurlis Kostja. — Kial?
— Vi scias mem, kial, — kriis la adjutanto, 

kaj Kostja sin trovis malantaŭ krado.
Misŝanca estis Kostja Lobas, pri nenio li 

sukcesis. Nun fine li atingis sian celon. Kaj 
kio okazis? Li trafis en karceron. Neniom li 
kulpis; certe estas, ke li liberiĝos. Cio mal- 
kaŝiĝos, tio estas memkomprenebla; ĉi tio 
estas la spritaĵo de Tisa. Sed ĉu oni kredos, 
kion li diros? Kaj se oni ne kredos, kial je 
la diablo li agoniis, kaj kial li ne mortis dum 
la vojo?

Post tri tagoj oni ree lin venigis al la ĉefo. 
Nun tiu jam alvenis. En la kontoro ĉeestis 
ankaŭ la adjutanto kun la knarantaj rimenoj, 
sed nun li rigardis Kostjan tre malgaje. Je 
sia miro. Kostja ekvidis tie ankaŭ la 
gvidantan njenecon; la njeneco kapsignis al 
li, kaj Kostja responde ekridetis.

La ĉefo stariĝis kaj iris akcepti Kostjan.
— Pardonu nin, kamarado Lobas! — li 

diris etendante manon, — ĉi tie okazis eraro. 
— Kaj li rigardis la knar-rimenan adjutanton, 
kiu ruĝiĝis. — Jen, legu.

Kostja legis. Estis radiogramo de Tisa: 
magazenisto Lobas fuĝis kunportante la 
kason.

— Mensogo! — kriis Kostja.
— Mi scias, respondis la ĉefo kaj ridis. 

Li havis bonan gvidanton. La njeneco tri 
tagojn furiozis: „kien oni metis nian komerc- 
iston“.

Jes, jes, kapjesis la njeneco. Nia Kostja ... 
Mia frato ... Kamarado ... ĝuste, ĝuste ...

— Ni iru! — diris la ĉefo, kaj li gvidis

VESPERA KAMPO 
David Morton

fii portns la krepuskon, kici virino portas 
Palan, fieran belon por plaĉi al amanto, 
Kun tro trankvila koro ĝi nun jam ne plu zorgas 
Pri la svarmanta mondo, pri ties bunta kanto.

Kiel virin’ solcea silentas ĝi mistere;
En sonĝoj pcrdiĝinte ĝi eĉ ne ckdistingas, 
Ke la ĉieloj vastaj ekfloras stel-post-slcle

Kaj la krepusko pigra al noki’ profunda sinkas.

De la montet’ la luno, kiel amanto, venas, 
Klinante sin tra farboj, tra 1’ombroj pal-radiaj, 

Kaj trovas, ke ĝi belas, silentas knj solenas,

Ke ĝi surportas, kici ĉiam en noktoj tiaj. 

Fantome fosforeskan, glimbrilan palan belon. 
Kiel virino portas tra 1'nokto sian belon.

El la angla: L> Tiirkony.

Kostjan kaj la njenecon en alian konton 
ĉambron.

Tie estis pluraj gvidantoj. Kostja neniun 
konis el ili, sed li divenis, ke ili estas repre- 
zentantoj de la distriktaj registaroj.

— Do, rakontu, kio okazis, kamarado 
Kostja, — turnis sin al li la prezidanto de la 
kunveno.

Kostja ankoraŭ sentis la ofendon de la 
aresto kaj kolere grumblis:

— Kian registaron vi reprezentas, se vi ne 
scias, kio okazas sur la tundro?

Multaj malserenigis, kaj iu ekmurmuris:
— La tundro estas granda ... Via distrikto 

estas malproksime ... Ne ĉie estas tiel.
Sed la prezidanto interrompis lin.
— Do la lokaj registaroj estas malbonaj. 

Nu, egale, rakontu.
Kaj Kostja klarigis. Oni aŭskultis lin, metis 

al li demandojn, kaj delasis lin kun la pro 
meso, ke ili faros la necesajn paŝojn.

Jen, nun li estas jam libera, faris sian tas- 
kon. Kion fari plu? Li eliris sur la straton 
kaj promenis malrapide. Kion fari nun? Nun 
jam neniu bezonas lin.

Li atendos la printempon kaj forvojaĝos, 
pri kio tiomfoje li revis en la ĉaro breto de la 
kolonio. Eble li eĉ ne atendos la printempon, 
sed prenos aeroplanon kaj forflugos.
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Li prokr < v Ciara prokras- ■> la forvojaĝon.
Kio Un teuis. lie'' Li mem ne sciis. Li pro* 

sis. ke certe tivaj promesoj tiu tenas tie. kiajn 
li faris al la njenecoj. Jes, jes. certe tiuj.

Li prenis el la poŝo la kunfaKlitan leteron 
Luu la liste rie la petitaj ajoj- kaj tralegis- 
Sur la papero sentigis ta fumodoro rie la 
leti .laraj fajroj. kaj li ekĝoj*. pri tiu odoro 
kaj ridetis kortuŝite. Li iris kuu tiu tisto al 
ia kooperativa kontoro. trovis la vetou. trans- 
donis al li la liston, kaj Kinge klarigadi!, 
kion brronas la tundro. Oni promesis al li. ke 
ĉion oni sendos. kaj lauren li ne foriris. Li 
revenis vta la sojlo. Kontraŭrigardis la vetou.

— Vi do faros. Cu rre"
Ree li foriris, ree li revenis: ..cu vi korupte- 

uis. kio necesas Kotra teo. krikolora teksaĵo, 
nepri' pafita kun kartoĉoj ..."

Finfine definitive li foriris. .Ait. Ci tio 
estas preta Nun kion iui fani'* Cu iui for* 
vojaĝu?**

Liaj pensoj obstine sin tumis al la tundro 
kaj ne povis forŝiriĝi de tie

K e Fedor. cc la kruco, oni matigas la las* 
lau farunon. — li pensis dura tagntauĝo, Ce 
Japtuue elĉerpiĝis la teo. Jara tiu teraj*»' li 
diris, ke restis nur ĉirkaŭ 12 kuiroj.

Li konis la neceson kaj beronou rte la 
tundro. Kaj tiara li rapidis ree al la distrikta 
kontoro.

Kial vi malfruas “ — li kriis al la ses 
rotario — tie ja mortas la homoj.

En la kontoro oni jara konis liu La sekre* 
tario lin alrigardis lace kaj respondis:

— Raklaŭ. Kostja, atendu.
Atendi Kial Kostja atendu'' Cu tia afero'* 

Li estas libera birdo Li povas flugi per 
aeroplano al la fervojo kaj ree provi ŝancon 
saj se<vi ĝojon. Kial li restas tamen

Li diris al si Tiun tagon. kiam la ksan 
penso foriras al la tundro. tni forvojaĝos.

Sni foje. rapide, oni lin venigas eu la 
oficejon. kaj li ne iras. *ed kuras. La sekre* 
tario atendas lin brilante de ĝoji» kaj krias: 

- lke Kostja. Cio eti orde*' Jeu la ordono 
de la centro.

— Nu kaj’...
— Ni havas la permeson kunpreni kvin 

traktorojn. Ni havas la permesojn iu.*hiiiri 
la cervojn. Ni ricevos tri aeroplanojn.

— Nu vidu. - suspiris Kostja tualperiĝe.

Nuu do li povas torvoĵsĝi Kial h tamra 
malgajigis*

— Sidiĝu. Kostja. Kial vi staras. *i iduna, 
multe ni devas priparoli. Ni decidis, ke ni 
noruutuos vin Cefo de la ekspedaĵo kaj ke 
post via alveno vi transprenos U gvidu** de 
la kotanta.

— Cu mi'* — ekkuiri Kostja.
he kio li ektimis- Se nur li ne deras fee* 

vojaĝi!
— IX* — li stiris kun treruauta raro —. 

do Cu vi akceptos min definitive kaj nerepte» 
neble'*

— Cu vi do ne 'olas trou - miris la sek 
rotario.

Cu li volas'' OiabK* scias, li metu ne v..v* 
klare, kien h volas. Li scias nur. ke l* ce 
'sdas forvojaĝi de tiu tundro. vle tiuj boaro 
IX' adiaŭ gloru, revoj, esperoj*1

Sesi li ne havis tempon mediti taŭge la 
sekretario liu rapidigis. Li komenci» krika • 
kaj profundigis en la kalkulado. IN * 
horo li foriris vie tie kiel ekspedi-tro ŝ 
koloniestro

&

l a ekspedaj* ekvojis.
Antaŭe flugis la aeroplanoj. sur unu d tli 

la komisiito de N K Vri. kiu havos ian afeo- 
en la kolonio. Kostja sciis. kian. haste k» 
la nvalpera cervvjung-ajo 'Iv la Ceto: lin - t' * 
la longa, brua eerrokaravano Kaj ĉe l* t*®K' 
jvasis bruege la pera artilerio — la traktataj

Kaj Cio — la aeroplanoj, la rampantaj 
traktoroj. la kurantaj cervoj — oberi a. 
Kostja Vntaŭ li estas la granda vojo tra 
tundro Tiu vojo kiun iau* li trapasis unv 
tante kun la senfortaj hundoj. Nun li iris 
ĝin kiel venkanto: haj flugiloj esi * p»'-- 
ŝarĝo, sub la tervermoj la neĝo gruis, >, l* 
pelantoj de cervoj kaj la maŝinistoj rauta 
kriegis, kaj kta ajn estis la voje* tra la tundro, 
al Kostja ŝajnis, ke ĝi estas tre (brila.

Tio estis tia ekspedaĵo, pri kiu eC nun e*5’ 
parolas sur la tundro apud la tendarfajroj

La cervoj kelkfoje falis sur la glacio- L-4 
traktoroj ek* kaj ekhaltis inter la glacnnen 
toj. Tia frosto estri, ke ĝi estri preskaŭ ite 
eltenebla La maŝinistoj grumbi»*- diab*-» 
vojo sed Kostja ne konis laciĝon.



MIA HEJMLOKO
Jeppe Aakjaer

Jen el nebuletoj ain levas Jultand' 

kun valoj, montetoj, kompari, 

al sudo la dorso, al nordo la piaud*. 
ĝi nestas ĉe dunoj kaj mar'

Sed mankas trankvilo por sonĝo kaj rev'. 

ĉar pacon ne konas la bord'.
sed frapas Ja itorm’, 

ne eblas la dorm".
dum pugne martelas mar fori'

Roligas la akvoj tra larĝa la vai' 

humile Laŭ kurboj I' ter* 

kaj glitas majeste al mar' en spira! 

neniam iĝante river

Sed vidu glimbrilon en frua autun' 

dum salmoj eksaltas en flu", 

arĝentas la bni' 

de I' sano kaj mil 
roseroj sur junkoj en sin'.

Erikoj susuras, kaj timas teka!", 

kraketas en fern pajler.

vapora* la nuboj en kiria porta! 

p* brile ambregojn sur ter'.

Abdoj mb jetas ebrie laŭ mar 

survoje al hejmu Pta/.

el fora pordeg'

Ĥ Inas b Md

de itta rituala finfari

Jen staris sur verda herbejo kali a ii , 
kaduka pro ŝuldu la preni’.

Kolbasoj sur Ŝnuri estis < ambra omaro 

kurbrmis la tuli' de kameo'
Sed flirtis hirundoj sub rulu» legmettl' 

kaj floroj ĉe soklo kaj stuk';

sin plektis abtio! 

el nesi labirint' 

kun ovoj sub verda «amlruk'

En tiu ĉi dama radi piro* pairin', 

sub traboj kliniĝis 1* 

kaj mame ŝi nutris ia fraton kaj min 

ha utante dum ipmrada frap' 

Ripozon ne trotis ŝi antaŭ la dorm 

sub ruĝa papava kzrvrt! 

he premas /agre», 
kaj tro»* la pen', 

pilgrimas mi al ŝi m humii

Ĉar kiom valoras muare ia vie' 

kun trompoj haj vana vanier', 

sen janka loketo f* vala dekli*' 
por kovo tremiga fcnrerif 

Se ne rntgradns de foroj d* fmari. 

«t korbuj kaj «nikaj ĝfe arti', 
ai kinita: kribri 

de t» «vereri 
kasita Minne «n von".

%<inrtin Carl 'iirlaea.

Benata Jnttarvf. kie e® «en»'..

papniri de ttsufth kaj suferi.

sen&ejnut asi »a*p» avo» sen ha prefanrf’

al pce» de «ia porpari -

Al nri vf «toar.» tii «iw®a kan dri*-

Mfltadŝ pri hejma nundf.

Srmnnv ha firi.

ijn ibttrts E» spuri
eta Mm Bo donita de vi. I

£1 ha dam» E<ss»t fk«wwnv

la orota fi» toris tirima aH fa> «ctŭ|. ha iu»iu 
IE troet» vian ŝafina «ih lia fltnglnn dbe U» 
rmfchivn, (Laj ratt li jpa irii.* k» ifapttdajria uUietr 
la tantpwitHj, «tateto arie attar An, a»< 
fato*

Trai ŭi hira kritana wanrw lla gaja vnĉrt-

— Aafeuiim. antaŭen. fcitnuradn >. antaŭen

Koijj ttan iv» «fai» nna kŭnw m kA^rpi 
ontan*. fa tvmuuss. <**h* «ropre «wr hr’ puu a

Li tbtn «tfa «iri Jia ptnfA «ir ha alta
rtndirt rf»- sija «tvo £at ia ft,»r^a rimrivn 

lia» faian ha faro ori lia «a jja fcn*r1H, toj «a» 
korita iwroĉ lin «tv lia rnjn*.

tui nfaofa lu nuilivivaot tiui kn pu



El „Amor Fati“
Rakontoj el Bergen-Belsen

HERZBERG

La Ka-Po

En iu vintrotago, tra frue, antaŭ la kutima 
laborkolektivo. kiam estis ankoraŭ tule mal- 
lume, Joseph Kramer, la komandanto forla- 
sis sian varman Cambron kaj eniris la lon- 
daran. Li venis, tondris kaj venkis. Kaj tuj 
post kiam li kun sia bela, brila, gritleda 
mantelo malaperis en la pera nebulo, kvazaŭ 
li vaporiĝus en ĝi. tuta nubo da Scharfŭhrer 
tondris plue.

Palaerevolucio. Forviŝiĝis la aŭtonomio de 
la kampo ekzistanta ĝis tiu momento, mal- 
dungiĝis. dezirate inferan. la Altesleiirat,') eĉ 
kune kun la Judend/te.derA) sin sentanta tute 
senkulpa, sed jam perdinta multon de sia 
autoritato fakte neniam granda — kaj kiu 
sarĝiĝis per tiom da kondamnoj, pri kiom la 
diablo mem nepra ne povas disponi, llai do 
tiu Judendltester kun siaj plej fidelaj kunu- 
loj penadis longajn monalojn de matene 
antaŭ sunleviĝo ĝis profunde en la nokto, 
tial do li ridaĉis diensteifrig*)  pri Ciu triviala 
humorajn de kiu ajn uniformo, tial do li 
hochslfffhorsam*)  kuris kiel anhelanta hundo 
post Ciu paro da biciklantaj botoj por akcepti 
ordonojn, tial do li staris sfronmP) lasante sin 

*) konsilantaro de plejaĝuloj
*) aĝrangulo de judoj
’) fcrvorserveme
*) plej obeeme
•) rigide

surverŝi per koto de Cin humiliĝo! Korapre- 
neble. en la intereso de la komuno, sed ankaŭ 
por la kulero da supo kaj ekstra pantranĉo. 
Kaj ofte certo por iom pli.

Die Schutrinerci soli aus sciu/») Die 
Schtpcinerei finiĝis. Venis nova Sclimeinerei,- 
la aCajo de la Ka-Poj.

La pikdrataj kradoj malfermiĝis, la Ĉapoj 
humile deinetiĝis kaj jen: ili eniris. Antaŭe 
la Ka-Po7) de la Ka-Poj, viro Ĉirkaŭ (ijara, 
malalta, masiva, preskaŭ ĝiba staturo, kaj 
sur tiu: tro granda, kalva kapo kun sonko 
lora ruiaĉa vizaĝo, sen ia kroma esprimo. 
Post li kvin, ses murdistoj kun bastonego en 
la mano kaj kun la vera agvolupto en la 
okuloj kaj Ĉirkaŭ la buŝo.

lli estis bonege vestitaj, eC preskaŭ sike 
Kaj jam unuavide oni povis supozi, ke ne 
honeste ili akiris tiujn belajn vestojn. Cio tio 
estis — certe laŭ la cirkonstancoj en la 
kampo — iom troigita, tro deca., lli portis 
neriproĉeblajn hotojn, tamen sur la dorso la 
signon de humiliĝo, sur la malhelan mante! 
on oni kudris — ree iom tro zorge — buntan 
ŝtofpecon. Laŭ tio oni povis konstati, ke ili 
— ankaŭ ili — estas kaptitoj.

lli aspektis bonfartaj, sanaj kaj fortaj 
Niaj malplenaj stomakoj grumblis kun la

•) la porkaĵo (aĉaĵo) devas finiĝi
T) policano-kaptito

— lle. Vasilij Japtunel — li kriis. — Vi 
petis novajn armilojn. Mi alportis ilin. Bon- 
ŝancan Cason, Japtune. Mi atendas vin kun 
via kaptaĵo en la kolonio,

— Kiu eslas tie? Fedor Jar? Vi petis 
kupran samovaron. Cu ne. Fedor? Jen la 
samovaro. Trinku la teon kun sano. Fedor 
Jari

Li revis pri tio, ke vintra li iros la tundron 
kun migra komeno, kaj en Ciu tendo oni lin 
atendos kiel amatan gaston. I-i estos tia ko- 
mercisto. kian oni ankoraŭ ne vidis Ci tie. 
Kaj la glora? Por kio la glora’ La glora 

estas fumo. Kaj finofare, definitive li forjetis 
tiujn pensojn.

l.i ne sciis, ke en tiuj tagoj la nomo de 
Kostja Lobus enestis en Ciuj gazetoj. La 
atento de la tuta lando sekvis lian nutraj- 
ekspedan karavanon. Kaj kiam en la Lupo- 
pasejo la neĝblovo kovris la ekspedaĵon, pri 
tio sciis la tuta lando.

... Li ekscios sian gloran nur tiam. kiam , 
post unu jara la malnovaj gazetoj alvenos 
sur la tundron.

El la rusa: K. Stelov.



envio de ncnioposedantoj: ..lli satigis". Kuj 
Ĉar ili satigis. ili tuj inspiris certan respekton: 
la mistikan respekton de lu malsatulo al la 
satulo.

Sed ili ne kulpis, tio ja apartenis al la 
regio de la germano. kiu sciis atenti ĉiun 
detalon. Ka-Po estas la kaptito, kiun oni fa*  
ras ^eflaboristo, gardisto. instiganto al siaj 
kunkaptitoj. Kelkfoje oni krome forsis lin 
spiono, sed speciala komisio al tio ofte 
superfluas. Bona Ka-Po tarigas tiu. kiu per 
si mem komprenas, kion oni postulas de li. 
(«enerale li servas kiel kondukilo de la 
premo, kiun la nuristo detiras suferigi al siaj 
viktimoj. Kiel rekompencon li ricevas pli 
bonan kuŝejon, sufican nutradon, In rajton 
privilegie proprigi al si la vestojn de mortiti 
loj. aŭ — ne tre okulfrape — ŝteli ilin. Por 
tiu faro la teknika termino estas ozj/ttnisie 
rrn.*)  K nune li ekhavas la nctaksablau feli- 
Con. ke li rajtas bati. tiom forte kaj ofte. 
kiom li deziras, ne timante, ke oni rebatos lin. 
l.i ne nur rajtas, ne. li eĉ devas komandi. 
Kontraŭparolu estas nfedcrj/esc/inidftcrt.*)  
Knj tiel oni aĉetis lin kaj kronu' utiligis, ke 
en la armeo de la kaptitoj estigas preferata 
klaso, pro kio ia eventuala unuanima rezisto 
jam genue estas rompita kaj disvolvigoj eĉ 
ne povas. La germanoj sciis, ke en mililaj 
homoj vivus io malforta, kio — malgraŭ tuta 
malamo — tamen sin klinas antaŭ prefero 
kaj agnoskas gili. Tio ĉiuokaze konformigis 
al ilia sistemo, kiu implicis konsekvencan 
spekulacion al la regato, al la sklavo en In 
liomo.

Niaj Ka-Poj devis transpreni la taskon de 
In eksiginta Altestenrat: la dividadon «Ie la 
mango kaj la kontrolon pri gi. La kontrolon 
pri hirakoj kaj puro, teorie ankoraŭ supoza 
ta en la kampo. La perfortan kunigon de la 
kaniplogantaro por la ĉiutaga kolektigo, la 
aranĝadon de kutima antaŭkolektigo, por ke 
la Scliarfilhrer'9) povu indulgi siajn fortojn 
kaj limigi sin al nura kontrolado, — krome 
la ..clkoiubadon**  de la kampo por kunmeti 
la diversajn Arbeitsktiiniii(iiido's.u)

Kaj la Ka-poj faris sian devon. Bombas 

*) organizi
•) frakasita 

sergento
”) luborkoinando

tante pri GereeAhjMeit'*)  uni anstataŭis hi 
enŝteliĝinta!! kaj sub liuj cirkonstancoj nc- 
evlteblan. kvankam harstarigan koruptadon 
|H'r nova koruptado. Kelkajn privilegiulojn 
oni eksigis serve al aliaj ankoraŭ pli 
privilegiaj, koncize: daŭris nur mallonge, 
ĝis la monotona vivado muelis nin kiel 
antaŭe, kiel plezuro el ĉi tiu. kiel indignigo 
al alia Kaj ĉi-foje tiom pli, ĉar la Ka-Poj 
fakte ne durilata povis plenumi la praktikan 
laboron, nek la Seluirfŭhrer. Kaj pro tio 
okasis, ke la homojn, prefere malsanulojn 
ili pelis el la litoj ŝajnigante en la ĉeesto de 
la germanoj grandan fervoron, tamen plej- 
parte lasante la laboron al la judoj. Tio 
kaŭzis, ke tamen ive estigis ia sinregado, ĉe 
kiu la Ka-Poj sin limigis ludi la sinjoron 
(t. e. serviston, kiu havas serviston), parade 
kaj spektakle trairante la bai akojn. dispe 
rigante siajn bastonegojn sur tabloj, benkoj 
kaj srankoj aŭ se tiel konvenis, sur hi dorsoj 
kaj kapoj de tiuj. kies humilon aŭ fervoron 
jen prave. — jen malprave ili supozis du- 
binda. Ankaŭ de tempo al tempo oni povis 
aridi tra la tendaro la hurladon de ia ŝtelinto, 
kiu ..rabis” pecon da pano kaj tial rieevis la 
laman /‘rfhje/.”) Kompreneble, lare de la lva 
Poj.

Kaj lamon ili ne tiom forte balis, kiom oni 
komisiis al ili. La Ka-Poj estis homoj divers 
naciaj, plejmulte poloj, kiuj jarojn. kelk 
aj eĉ IO jarojn kaj pli — pasigis en kon 
centrejoj nur inter viroj kaj lle eklernis la 
..klakadon de vipo” proprakorpe kaj cetere 
tute latinigis cu hi tendara vivo. Kii Bergen 
Belson Iluo ili trovis, klon ili sopiregis dum 
jaroj kaj kio taŭzis ilian songojn: la virinon

Kiel ŝi venis tien"
Bergen-Bolsen eslis takie no koncentrejo 

laŭ la terminaro de lu nuristoj, — al 
menaŭ kiom rilatus la regalan parton 
Origine gi eslis .liMfritise/lfti(/er,M) t. e. 
ke ciujn elementojn, pri kiuj oni supozis, ke 
ili siatempe povos esli Inleiŝangataj kontraŭ 
sudgermanoj logantaj eksterlande, oni lie 
koncentrigis. Poste, klinu la Austaliscli plej 
parle montrigis iluzio kuj ankaŭ aliajn 
grupojn, pri kiuj oni probable ne sciis solvon,

’*)  justeco
,s) tnulruŝiulo.
w) interŝanĝu tendaro.
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oni transportis al Bergen-Belsen, la germanoj 
nomis la kampon Aufenlhaltslager.™ Tamen 
ĝi estis kaj restis Vorzugsluger,lt kio estis 
relativa, sed absolute ne fiktiva kompreno, 
malgran la fakto, ke Ia tendaro multrilate, 
precipe en la daŭro, estis midie pli malbona, 
ol aliaj tendaroj. Tie ekzistis gravaj profitoj, 
el kiuj la ĉefa estis, ke oni ne disigis la fa- 
miliojn. Tio okazis nur, se la ..alta gvidistaro'* 
en Berlino decidis koncerne iun grupon, ke 
tiun oni ne plu rigardos preferinda. Tiuokaze 
t. n. ..malbona transporto" ekiris kaj la kap- 
titoj laborantaj ekster la tendaro povis vidi, 
ke edzoj kaj edzinoj devas iri apartan vojon 
al malsamaj celoj, kiujn neniu konis, kiujn 
neniu imagis al si kaj de kie ili ne revenos. 
Kaj ĉi okaze ili povis observi ankaŭ la edifan 
scenon de patrinoj adiaŭe kisantaj siajn in- 
fanojn. Tio eslis la akcesoraĵoj de germana 
idealismo.

Tamen, kiel ajn, Bergen-Belsen estis inik- 
sita kampo kaj malgraŭ tio, lie preskaŭ ne 
ekzistis erotiko. Ne pro moralo aŭ ĉasio, sed 
pro malsato kaj malforto. La viroj kaj virinoj 
jam forgesis, ke ili estas divers-seksaj kaj ĉi 
tio igis ĉion iom fantomeca, lli preteriris unu 
la alian neŭtralaj, kiel vivantaj, klakantaj 
skeletoj. Tamen la Ka-Poj estis sataj. Kion 
ili faris vidante virinojn? Same, kiel birdoj 
faras printempe: paradi. Ree estis io kon- 
kerebla, jam de longe forgesita, natura 
funkcio! Sed konkeri ili ne povis per manoj 
Iro sangaj kaj tial ili sin iom bremsis, spite 
sin mem. Peco da pano aŭ kolbaso, iom da 
sukero aŭ margarino, eiuj dolĉaĵoj, kiujn la 
Ka-Poj povis akiri, faris la ceteron. Kaj pli? 
Cu ni iam scias, kion du homoj, solaj, inter 
si diras? Ankaŭ tiam ni ne sciis. Ni vidis, ke 
ekzistas virinoj ne tiom hezitantaj pri elekto 
inter amindumo kaj morto. Kaj sendube 
ankaŭ iom da enamiĝo ludis rolon.

Oni pensu kiel ajn pri tiuj rilatoj inter 
viroj ne malpli ol murdistoj kaj virinoj pros- 
titumitaj sin al siaj plej akraj persekutantoj 
kaj la persekutantoj de ilia propra rondo, 
tamen ĉi tiu konduto havis rimarkindan re- 
zullaton Estiĝis ia limiĝu, preskaŭ mildiĝo, 
konfliktoj malpli akriĝis, ekestis iom da in-

’*) lendaro de provizora restado.
*•) tendaro de preferatoj. 

klino al kompreno pri la konkretaj bezonoj 
Kaj la Ka-Poj, kiel ni poste eksciis, senditaj 
por kiel eble plej batmortigi nin, kaj jam 
denaske netimantaj antaŭ io tia, tamen ne 
faris tion. Eĉ male, oni povis konstati ĉe ilia 
gvidanto, — kiu, almenaŭ kiom ni povis 
esplori, faris ian kapitallrompon — simp- 
tomon de kompato kaj eĉ rimarkis klopodon 
helpi nin. Tio tamen ne malhelpis lin kaj lian 
bandon furiozigi aŭ sovaĝiĝi tuj, kiam ili ne 
strikte estis obeataj an imagis renkonti re- 
zision.

Jes, la germanoj bone sciis, kion ili faras, 
enkondukante la principon Blutschande,*'1) 
deklarante tion misago al la popolo kaj plej 
rigore punante la malobeon al la ras-leĝoj. 
Sen tio ili atingus ne pli, ol la historian pro- 
gromon, por kiu la sopirego al virinoj estis 
unu el la plej gravaj, kvankam nur latentaj 
sugestitaj, kaj tiu post la kontentiĝo de tiu 
sopirego, daŭrus ne pli longe ol kelkajn tag 
ojn kaj poste neniiĝus. Ili konis tiun sovaĝan, 
elementan pasion al la fremda kaj persekut 
ata virino, kaj ju pli bone ĝin konis, kaj ju 
pli forte tiu pasio ardis ankaŭ en ili, des pli 
pasie ili klopodis ĝin subpremi. Sub la falsa 
devizo pri la «pura raso" ili devis teni fajre!- 
anta la pasion al la fremda raso, aŭ almenaŭ 
tiel sentata, ke ĝi tamen ne estingiĝu, sed 
nepre repu.ŝiĝu en kaŝitajn anguletojn de la 
animo kaj tie estigu malpacon, ŝanĝeblan en 
konstantan, blindan malamon. Ekzemple oni 
ordonis al Schtirfiihrer gnrdi nudajn virinojn 
ĉe banado kaj ili faris tion kun plej senhonta 
indiferento. Befehl ist BefehlP*) Cio estis spe- 
kolacio, kaj se ne estus spekulacio, sed intuicia 
politiko, ĝi estus ankoraŭ pli terura. Ĝuste, 
ĉar Ia devizo estis falsa, oni promociis ĝin 
vero.

Estis ankoraŭ io en la tendaro, kio altiregis 
la Ka-Pon: oro. Ciu ja havis almenaŭ geedz- 
iĝan ringon, oruman pinglon aŭ broĉon, 
kompreneblan kontrabandon, kaŝitan en aŭ 
sub la matraco. La Ka-Po vidis proksimiĝanta 
la finon de la milito kaj kun ĝi la ridaĉantan 
mizeron. Ekestis vigla komercado kun ĉio 
implicanta ĝin: merkatprezo, kurzoj, perantoj- 
Geedziĝa ringo, havanta sufiĉan pezon, valo-

*’) rasmalpurigo.
,s) ordono estas ordono.



ris kvar ĝis ses panporciojn. Panporcio eslis 
tranco tri centimetrojn dika. Ekestis komerco 
pri vivo kaj morto kaj la Ka-Po farinta kun la 
kaptilo komunan aferon kontraŭ la germano, 
ekhavis intereson pri ties vivo.

Tamen, konsiderante ĉion ci, ec lian koron 
iom kvietiĝintan, ni ankoraŭ ne pretas toleri 
la Ka-Pon. Li estas unu el la plej gravaj kaj 
plej klaraj figuroj el ia tablea" de la troupe'*} 
de la nacisocialismo, kaj nek lin, nek kcl- 
kajn aliajn ni rajtas forgesi, se ni interesiĝas 
pri la estonteco.

Cie ni renkontis lin, Ce judoj kaj Hii/t- 
linge,10} en la tendaroj kaj ekstere. Li ne 
ĉiam estis sangavida, en la kruelo ankaŭ ne 
estis lia kriterio. Ni serĉu tion aliloke.

Ciu homo havas en sia laboro la elekton 
inter du vojoj, egale kio li estas, ĉu laboristo, 
artisto, komercisto, aŭ politikisto. Li povas 
servi sin inem, tio eslas unu vojo; li povas 
servi ankaŭ la aferon, kiun li volas servi. La 
Ka-Po estas la homo, kiu ĉiel servas sin meni.

Kompreneble, li ĉiam ekzistis kaj ĉiam 
ekzistos ,sed la nacisocialismo povanta utiligi 
almenaŭ la negativecon de la kontraŭulo, liti 
reliefigis, lin antaŭenigis, lin luis, kompensis 
kaj tiom ekspluatis, ĝis li kredis, ke li estas 
utila.

Afere direktita kunlaboro estis malfacila 
kaj grandparte eĉ neebla en la tendaroj La 
germanoj eliminis cion ĉi per la efekto de la 
persekutado tiel, ke multaj, posedantaj kap- 
ablon kaj emon por tiu laboro, jam forigis, 
antaŭ ol la malsato deprenis de ili la lastan 
eron da energio al tio. Plej ofte nur tiuj restis, 
kiuj en laboro por la komuno ĉiam serĉis 
panakiron por si rneni, aŭ rimedon por okupi 
postenon, lii estis la lia Poj, la ĉeflaboristoj 
ia organizantoj. Ili ne estis nacisocialistoj, 
male. ili apartenis al la viktimoj de la naci* 
socialismo. Kaj ia nanuloj, kiuj pro tio ne 
povis transformi ilin siaj amikoj, do almenaŭ 
kreis el ili malamikojn de siaj malamikoj 
Tion ili efektivigis per iom da bongustajoj 
kaj iom da jjg^nco kaj tio estis sufice mai 
kara La bongustajoj konsistis el iom da 
manĝo kiun ili ŝtelis de la porcioj de aliaj 
kaj ankaŭ la potencon devis pagi tiaj aliaj

*») apero de ĉuij aktoroj sar la scenejo fine de 
aklo.

ni kaptitoj.

La bona mro
.Siilly.l*ru<l'hiiiiune

Li esti» viro milda kun fario nudtorliku, 
kaj dum lu polurado de vitroj por okuloj 
li la esencon dian difinis per formuloj 
tre nelaj, tiel netaj, ke 1'mond' iĝis panika.

Tiu saĝul' demonstris per pruvo malkomplika, 
ke bono kaj malbono eslas nur simplaj nuloj, 
kaj ke marioneta» liberaj mortemuloj, 
dum la fadenojn liras Nece»' severlogiku.

Li, pia admiranto de lu sankta Biblio, 
nu kredis ties fonton eksternatura Bio, 
tial la sinagogo oponi», furioza

Kaj dum li poluradis la vitrojn por okuloj, 

en kompulad' de kieloj li helpi» al kleruloj 
Li estis viro milda. Barulio de Spinoza

El la franca: Marteli Delcourt

Kaj kiam eslis cigaredoj, la Ka-Poj ricevis 
la unuaj.

lli akceptis ĉion ĉi kaj sentis sin lie kon- 
lenlaj. Laboremaj homoj, kiaj ili denaske 
estis por povi farigi Ka-Poj, ili nun ree havis 
ion fareblan kaj prizorgebla!) Kaj kelkfoje, 
kiam ili — kiel la Ka-Po de la Ka-Po en 
Bergen-Belsen — disponis pri iom da orga- 
niza talento, ili akiris okazon por tio.

Kiom agrable, kiom aspirinde, ke ili povas 
esti iom pli ol ia aliaj, ne devas stari kiel 
mizerulo en vico de la mizeruloj, sed antaŭ, 
aŭ fianke rie ĝi. Ke ili povas envicigi la mizer- 
ularon en f-ŭnferrelhtn,*'} povas nombri la 
sklavojn, povas komandi; Vordernuimi0] kaj 
Seitenrirhtunfj r,j /anls-zmei, drei uteraj Kaj 
kiam aliras Srdiarfŭbrer t,Mŭtzen ub!“ts‘f kiom 
aspirinde. ke iii povas dividi la atan devigan 
laboron, ke iii povas profitigi iun per loko ce 
la fimo kaj sendi alian en jduvon kaj seni 
igi al iu alia ke oni hava* poferu.au Kiai do 
ooi hava» potencon. se ne tial? Oni eslas ne 
nur tretata, sed ankaŭ rajtas treti kaj do 
sekve oni hava* signifon Ke favorojn iii

siroj po kria.
aolaŭulo en la sico.

“i ricordiĝo ha ia flasko.
“ maldekstra Ipbedo/ du. tri. kvar

Demeta

poferu.au


La lasta printempo de Saadi
Avetik Issakian

Venis la printempo.
Vnu el liuj printempoj, kiuj plibeligas 

la teron. Saadi. la poeto de la gojo, kaj de 
la tristo, vivis cent similajn printempojn.

Saadi vekigis frumatene. Li eliris al sia 
floranta ĝardeno, kuŝanta sur la bordo de la 
rivero Ronabad. Ankoraŭ unufoje li volis 
aŭskulti la kanton de la najtingalo kaj ridi 
la miraklojn de la printempo.

Li turnis la okulojn al la vastaj kampoj de 
Ŝiras, apenaŭ vekiĝintaj el la matena dor- 
raetado. sur kiuj belaj rozoj ekburĝonis. 
Blanka, parfuma nebulo ilin kovris.

Saadi sidiĝis sur disrulitan tapiŝon el 
Ispahan, sub arbedo de florantaj jasmenoj, 
per siaj tremantaj fingroj retenis kaptitan 
rozburĝonon, verdan kaj rugan, apenaŭ 
apertiĝintan, kaj li murmuris mallaŭte:

— Kiel juna virgulino ridetas al sia amato, 
sidante ce liaj piedoj, tiel same apertas la 
rozo siajn lipojn al la matena vento!

Kvankam Saadi estis ŝarĝita per jaroj, lia 

animo kontinuis percepti per la okuloj kaj 
oreloj duone ekdormintaj la mirindajn feno- 
menojn kaj pentraĵojn de la naturo, la kan- 
tojn kaj la forajn, mutajn spacojn; li kon- 
tinuis babili kun la Sondanta genio de la poe- 
zio — la birdo Zmrucht. kies nesto lokiĝas 
sur Ia supro de Ia monto Kaf. en la regno 
de la sleloj ...

La najtingaloj, kun klaraj okuloj kaj griza 
plumaro, pepadis en mirindaj Iriloj; brulante 
de la fajro de la amo. ili kantis en la koro 
de Saadi.

La virga spiro de la doida zefiro murmuris 
al la rozoj la mesaĝojn, kiujn gi al ili alpor- 
tis de foraj enamiĝintoj rozoj kaj la animo 
de Saadi decifris tiujn ĉi ampromesojn.

..Amanta koro komprenas ĉiam la lingvon 
de la naturo. La universo estas plenigita per 
harmoniaj sonoj. La universo rivas en pasii 
kaj eterna ebriiĝo”, diris al si Saadi ripetante 
siajn proprajn parolojn iamajn.

El sia tuta animo li aŭskultis la kanton de

povas arbitre dividi, iujn igi dankaj per la 
dikaĵo de la rapsupo kaj sin venĝi al aliaj, 
donante nuran akvon. Ke ili povas tondri, 
kiam apudas la Scharfŭhrer. por ke li sciu, 
ke oni komprenas, kiel decas. Kiam pro tio 
farigas puno, pori ŝovi la humiligon al la 
punito kaj ĉion ĉi povi senkulpigi por si mem 
kaj sia konscienco per la servo, farita al la 
komuno; kaj la ..Respondecon”, kiun oni 
portas, povi ŝajnigi pardono pro siaj vangoj, 
po iom dikiĝinta j! Enmanigu al la Ka-Po 
bastonegon kaj tuj lia brusto ŝvelos. Per ĉi 
tiu marŝal-sceplro de senmoraleco li nun 
montros, kion li do kapablas fari.

Kaj spite ĉion ĉi la Ka-Po tamen ne servas 
la nacistoĵn. Li mistifikas sin mem kaj vin, 
ke li agas en la komuna intereso. Li servas 
nur sin mem. Rigardu nur tiun fadenulon. 
pretan sangige bati buŝon kaj orelon de siaj 
kunuloj jam nur pro ĉiu supozita misago. Aŭ 
tiun alian, tiun barelulon. neniam satirantan 
per sia aŭtoritato, lli diras, ke ili deziras de- 
turni la minacantajn, kolektivajn punojn, 
kiujn la germanoj tiom ŝatas. Ci tio ne estas 

vera. Unu trovis ..propekan kapron” por si.i 
mizero kaj alia ne scias, kiel teni sin naĝanta 
en tiu maro da maljusto kaj humiligo, l ’ 
mizero denove forgesis nobligi, — malgraŭ 
tio. ke oni ofte dorlotas tian iluzion. La ger 
mano iom ridas, li ja scias, ke tio sufiĉas al 
li. Por li estas la fruktoj.

Ci tiuj fruktoj estas la mortintoj, pri kiuj 
la kuracisto oficiale atestas, kiel mortokaŭz- 
on: ..Kreislaufschivache."**)

La Ka-Po trovas tion tre malagrabla kaj 
ĉi-foje li sinceras. Li ankoraŭ ne estas tiom 
rutinaĉa, kiom lia mastro. Sed ja. kion oni 
postulas? Ankaŭ li ja devas ĝisvivi la finon.

Kiom malproksime ili jam estas post ni. 
ĉiuj tiuj figuroj el la nacisocialista tempo!

Ne tiom fore. ne tiom malproksime. Oni 
tuj povas fingre montri — ekzemple en eslr.tr- 
oj, registarfakoj. en kontoroj, en fabrikoj, 
inter oficistoj kaj organizantoj — tiujn, kiuj 
en koncentrejo fariĝus Ka-Po kaj kiuj ne.

El la nederlanda: P. Ŝvare kaj Nieuuenhuizeu.

*•) malforto de sangcirkulado.



la najtingalo kaj paŝtis siajn okulojn per la 
beleco de la purpuraj roroj. Saadi enspiris 
avide ilian sorĉan parfumon; ebriiginte, li 
fermis la okulojn kaj li vidis en sia animo 
la universon kvazaŭ en songo.

Li villis la silentajn akvojn de la rivero 
Indus ombrumitaj!! per sanktaj lotusoj.

En la ĝangaloj li vidis la saĝajn kaj son- 
gantajn elefantojn. Li vidis en la oritaj pala- 
coj de Delhi la belajn virgulinojn, kun pur- 
puraj floroj pikitaj inter iliajn harojn, kiuj 
nigris kiel la nokto.

Li villis la ebenaĵojn de Turano tremiga- 
tajn per la tempestoj kaj per la timigaj, 
misvolaj genioj, kiuj ŝvebis en la aero sur la 
flugiloj de la tempesto, svingante fajro- 
glavojn.

Li vidis ankaŭ la dezerton, bruligitan per 
la suno. la surĉevalajn beduenojn, kiuj per 
sekutas la rapidajn ĉamojn sub la okuloj de 
la agloj ŝvelmolaj en la aero.

Kaj li vidis senfinajn karavanojn de pii 
grimaldoj, li vidis ilin surgenuiĝintaj, pre* 
gantaj kaj kantantaj, antaŭ la pordegoj de 
Mekka.

Kaj li vidis la miraklojn de Egiptio, glor- 
ajn per ilia antikveco, kaj la lazuran krista 
lon de la senfinaj maroj, kaj la dolĉajn vir- 
gulinojn de Damas, kun lunkolora korpo; 
diaj ravaj kaj fleksiĝemaj brakoj koliero 
ĉirkaŭbrakis la kolon de la juna Saadi.

Saadi apertis la okulojn kaj eksuspiris:
„Ve, miaj cent jaroj fugis kiel dolĉa revo. 

kiel la songo de unu nokto, kaj la jaroj pasis 
nerimarkate, ĉar vi, rakontoj, vi najtingaloj, 
vi, rozoj, kaj vi, junaj voluptemaj knabinoj, 
fratinoj de la rozoj, ĉiam gardis al mi vian 
kuneston!"

La radioj de la suno traboris la aei- 
gardenojn. ore brilantajn per floroj; la herbo 
kaj la rokoj fajreris per mil fajroj, ĉar la 
nokto superverŝis ilin per polvo diamanta.

Saadi rigardis ĉirkaŭ si. per siaj profundaj 
kaj penetrantaj okuloj, kontemplis la lazu- 
ran ĉielon, la birdojn flugantajn en la spaco, 
kiun oris la aŭroro.

Liaj okuloj restis konsternitaj kaj mirigi* 
laj.

..Jes, la universo estas miraklo, konsterna, 
sentine bela rakonto.

Mi kontemplas la universon ĉiutage kaj

* _ 

ĉiutage mi estas mirigita, kvazaŭ la unuan 
fojon mi vidus ĝin; universo familieca, kvnn- 
kam mirinda, universo antikva kaj ĉiam 
nova, nova per ĉarmo eterna kaj neespri- 
mebla. kaj kiun oni povus kompari nur kun 
si mem."

Sandi rigardis ankoraŭ unufoje la univcr* 
son. la ludon de la variaj kaj magiaj koloroj 
de la naturo; subite li rimarkis du turtojn 
kun koralrugaj ungoj, kiuj saltadis en la 
vasta kampo kaj kiuj interkaresadis volup 
teme; tiam Saadi diris al si ankoraŭ unufoje:

..La universo estas sorĉita, ĉio en gi eslas 
sorĉita per la magia ringo de nevidebla feino 
kaj estas transformita en fe-rakonton.

La universo pasas impete, diserigas kaj 
transformiĝas, sed kio konstruas tiun ĉi 
pompan mondon kaj kio rulas antaŭ nia 
animo tiun ĉi mirindan rakonton?

Kio puŝas la ĉamon de koro tremanta pro 
la soifo de la amo, kc ĝi surgrimpu la pin- 
lajn rokojn por tie rompi siajn kornojn?

Kio apertas al la rozo ĝian smeraldan kor- 
selon kaj igas ĝin disvastigi sian delikatan 
parfumon ’

Kio devigas la homon, ke li aperu el la 
nekonato, survesta karnon kaj sangon, por 
ke li pensu kaj suferu, por ke li sentu la 
flamon de 1‘deziroj, kiuj nin bruligas kaj 
por ke li neniam volu morii?

llo amo, dum estas vi, vi, nevidebla potenco, 
vi, ravanta tirano, mi konas vin de antaŭ 
longe! Kaj tamen neniam mi povis kompreni 
vian profundon kaj vian esencon.

Kaj per sia akrevida animo Saadi koni 
primis, ke li vivas sian lastan printempon.

La lasta printempo!
Liverante sian korpon, blankan kiel ne 

bulo. al la karesoj de la venteto, aperis 
Nazia!, la amatino de Saadi. juna knabino 
de Siraz, Si ofte vizitis la poeton. Siaj lipoj, 
ebriigaj kiel la vino, la blanko kaj varmo de 
siaj nudaj brakoj plurajn fojojn ĉarmis la 
maldormojn ile la centjara poeto.

Saadi ŝin amis el sia tuta juneca kaj viv- 
anui koro. li ŝin eternigis pen oraj literoj en 
sia senmorta Glitiston.

Nazial, portante plenbrakon da rozoj, 
proksimigis al Saadi, ankaŭ ŝi mem disvast- 
igis rozparfumo». Si salutis la poeton.



Mark Twain'kaj la intervjuisto
Samuel L. Clcmens

La autoro, uzante Ĉiam la plumnomon 
Mark T»ain_ estas ĉefe konata kiei huroor- 
isto. Ofte lia servemo alprenis formon 
ridinde burleskan, kiel en la suba Jmlerv- 
juo.“ Aliokaze ĝi estis pli milda, en rvinan- 
oj pri knaba viro lau la riverbordo de la 
MississippL Okaze li eĉ estis tre serioza, 
kiel en lia malamo de milito, lam li skribis 
..Neniam estis justa milito, nek honorinda 
milito, je flanko de ties iniciatintoj. Mi 
povas antaŭen rigardi tra miliono da jaroj, 
kaj tiu ĉi regulo ne havos esceptojn en eĉ 
duondekduo da okazoj."

La eleganta junulo sidiĝis je tnia invito, 
asertante ke li estas reprezentanto de ..La 
Ĉiutaga Tondro." kaj diris. ..Mi esperas ke 
vi estos indulgema Mi eslas ĉi tie por vin 
intervjui.**

..Por fari kion?**

..Por vin intervjui."

..Ho. mi komprenas. Jes ... jes ... bone ... 
jes. jes — —** Mi ne sentis min tre sprita 
tiun matenon. Mi aliris al la librujo, kaj. post 

kiam mi servadis dum ses aŭ sep minuloj, 
mi diris. ..Kiri vi literumas ĝin?’*

..Literumas kion *

..Intervjui"? *

..Cielol Kial vi deziras tiUrunii la vorton

..Mi tute ne deziras ĝin literumi, uŭ deziras 
lerni, kion ĝi signifas.”

..Nu. jen estas ja miriga afero, vere’ l amon 
rai povas ĝin literumi, se vi-------- *'

..Hvk dankon, dankon!"

..1—N—T—E— «------ **

..Do. vi literumas ĝin per »1«?

..Certe! Certe’’*

..llo. estas fio fi. kio min tiom malrapidigis

..Kara sinjoro’ Kiel vi intencis ĝin literumi

..Nu — mi apenaŭ scias. Mi havis la 
kompletan vortaregon, kaj rui estis vaganta 
tien-reen en la malantaŭa sekcio, esperant 
ke mi povos fiŝkapti ĝin inter la bildoj.”

..Kara sinjoro Twain. pardonu min. sed vi 
ne aspektas tiei — lici inteligenfa. kiel mi

Saadi estis malgaja. Melankolio pentrigis 
sur liaj palaj lipoj.

— Kial tiu ĉi malĝojo: ho vi. plej feliĉa de 
la mortuloj?

Saadi gardis la silenton.
— Mi amas vian melankolion, ho Saadi. ĝi 

estas plena de saĝo; vi diris per viaj diaj 
lipoj, ke la perloj naskiĝas el la pluvoj, kaj 
ke brulante la incenso disvastigas sian deli- 
katan parfumon.

Saadi rigardadis la knabinon kun pala 
rideto.

— Rigardu! mi portis al vi rozojn, velu- 
rajn rozojn de mia ĝardeno!

Kaj per la pintoj de siaj fingroj li surŝutis 
la poeton per rozoj, poste ŝi karesis la 
melankolian frunton de Saadi.

— La rozoj, kiujn vi donacis al mi, ho 
virgulino de 1’paradizo, ĉiam estis la plej 
belaj de 1’universo kaj ili velkos neniam.

— Ho Saadi! Enspirante la parfumon de 
rozo, kial pensi pri ĝia ekzisto efemera? 
Rememoru ĝian parfumon kaj vi pli facile 
forgesos, ke ĝi estas jam longtempe velkinta. 

— diris Nazia! ripetante per arĝenta voĉo la 
malnovajn vortojn de la poeto.

Kaj ŝia hararo, kiu invitis al dolĉa dorme 
tado. kovris la vizaĝon de Saadi en la mo 
mento, kiam ŝi surgenuiĝis antaŭ la poeto; 
venteto leviĝis en la ĝardeno skuante la 
flugilojn milkolorajn. parfumita venteto; ĝin 
estigis la mirindaj flugiloj de Zmrocht, kiuj 
ekmovigis. kiam Saadi kun tremanta mano 
karesis la talantojn harojn de Naziat.

Poste Saadi el la fundo de sia animo jetis 
rigardon sur la mondon sorĉan, kiu ekbrulis 
ĉirkaŭ li, poste li reportis siajn okulojn sur 
la lumantan rideton de la mirinda virgulino, 
kaj brulanta larmo cindrigis lian maljunan 
koron; tiam, prenante la etan manon de la 
juna knabino, li kisis ĝin kaj prenis ĝin sur 
sian frapegantan koron.

— Surskribi! per viaj malgrandaj fingroj 
miajn lastajn vortojn sur la lastan paĝon de 
mia Glitiston:

„Ni naskiĝus sen nia volo, ni vivas en la 
konsterno, ni mortas en la malĝojo!"

El la armena: L. Skii.



antaŭe supozis. Mi nur aludas tion — pardonu 
la aludon!**

„Ho, ne gravas. Estas ofte dirite — kaj de 
homoj, kiuj nenie! flatus — ke mi estas lute 
rimarkinda tiurilate."

..Jes — sed rilate al tiu ĉi intervjuo. Vi 
komprenas, ke kutime oni intervjuas preskaŭ 
ĉiun. kiu eskis fama."

..Ho. du vere" Sendube estas tre interese 
Kiel vi faras tion?"

..Nu — oni okaze detrus fari ĝin per bas- 
tonego! Sed laŭkutime la jena estas la ine- 
lodo: La intervjo anto faras demandojn, kaj 
la intervjuato respondas. Cu vi permesos, ke 
mi faru al vi kelkajn demandojn??"

..Ho certe, kun plezuro... Mi tamen ne 
havas bonan memoron. sed mi esperas, ke tio 
ne estos grava."

..Dankon. Cu vi estas preta komenci'?" 
Freta."

..Kiom-aĝa vi eslas"

..Mi havas deknaŭ jarojn, deknaŭ en junio."

...Ve.' Mi estus konjektinta, ke via aĝo estas 
tridckkvin aŭ — ses. Kiara vi komencis verki1**

..En 1836."

...Vceb/e' — se vi nun havas nur deknaŭ 
jarojn!”

..Mi ne scias. Jes. tio ja ŝajnas esti stranga."

..Laŭ via opinio, kiu estas la plej rimark- 
inda viro, kun kiu vi iam konatigis?"

..Aaron Burr."*)

..Sed vi neniam estus povinta konatiĝi kun 
Aaron Burr. se vi havus nur deknaŭ jarojn."

..Nu. se vi scias pli multe ol mi, pri tiu ĉi 
afero, kial vi demandas min9!'"

..Ho — estis nur sugesto, nenio plu. Kiel 
okazis, ke vi konatiĝis kun Aaron Burr-*"

..Okazis, ke mi ĉeestis lian enterigon, kaj 
li petis, ke mi faru malpli da bruo. kaj —”

..Sed se vi ĉeestis lian enteriĝon, li devis 
esti mortinta, kaj se li estis morta, kiel li 
povis konscii, ke vi faras bruon""

..Mi ne scias. Li estis ĉiam strangulo tiu- 
rilate."

..Vi diras, ke li parolis al vi. kaj ke li estis 
mortinta?"

-Mi ne diris ke li estis mortinta."
-Sed li ja estis senviva, ĉu ne '
*■ .taron Burr ii <56—18361 estis ta tria Vic- 

Prezidanto de Usono, sed ekde 1807 li estis kaj 
restis tre malpopulara.

LIBROMALFERMO
Mart Raud

Libromalfermo similas malfermon de l pordo, 
kiun alfrapis migranto post longa pilgrim’. 

Koro ĉe libromalfermo ekbatas kun forto, 
fraposimile — ke vi malfermu meni vin.

Libro samkiel migranl' post ripoz' ne foriros, 
vortoj simile al sonĝo ne flugos ja for; 
libron animo kaj penso por ĉiam akiros, 
ago reala fariĝas la vori' en la kor’.

Libron samkiel popolon ja oni katenis, 
ĉenojn surmetis, ke restu en muta ĝi stai’ 

Flavajn foliojn kruele perfori' piedpremis; 

sonis nur krucotintado kaj korvograkad

Sed ĝi batalis, sklavecon disrompi aspiris, 
ĝi bataladis, iradis antaŭen sen lini' 
Oni ĝin multe ĉikanis, kaptinte disŝiris, 
jetis en fajron, en cindro surpasis eĉ ĝin.

Fiage flirtante ĝi kvazaŭ armii’ por mi estas, 
kiel popol’ ĝi deskuis sklavecon de si.

Pri martireco, batal-heroec' ĝi atestas — 
ĉion ĝi konas pri 1'sorto de nia soci'.

Restos en ĉio la libro kunulo fidela.
Estas de I' kor’ ĝi spegulo, por pensoj — flugi!’, 

portos nin pensoj per sia kuraĝ' sensa neela 
velosimilc antaŭen al suna ekbril’.

El la estona: Hilda Dresen.

..Pluraj diris. ke. jes — aliaj, ke ne."
..Sed kion vi opiniis?"
..llo. ne estis mia afero — ĝi ne estis mia 

enterigo!"
..Cu vi — tamen ni neniam povos akordiĝi 

pri tiu ĉi afero__ Cu vi havis, aŭ ĉu vi
havas, iajn gefratojn?"

..Nu — mi — mi opinias, ke jes... Jes — 
sed tni ne rememoras."

..Nu. rigardu! Kies fotografaĵo pendas tie 
sur la muro? Cu ĝi ne estas bildo de via 
frato?"

-Ho jes. jes, jes. Nun. kiam vi rememor- 
igas min. liu ja estis frato de mi. Tiu estis 
W illiam. >Bill< ni nomis lin. La kompatinda 
Bill!"

».Cu li estas mortinta?"
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Letero el cementbarelo
Yosiki Hayama

Yozo Matildo elŝutadis cementon .Liaj 
kapharoj kaj la parto malsupre de lia nazo 
grize kovrigis per cemento, kvankam tio ne 
montriĝis multe sur la aliaj partoj de lia 
korpo. Li deziris enŝovi la fingron en sian 
naztruon kaj forigi la cementon, kiu rigidigis 
liajn naztruojn kvazaŭ ferbetonon. Sed li ne 
havis tempon sufiĉan levi la fingron ĝisnaze, 
Ĉar li devis prizorgi la beton-miksilon, kiu 
elĵetis ĉiuminute 10 kubfutojn da betono.

Li ne povis purigi sian nazon, ĝis lia 
dekunuhora laboro finiĝis, kvankam li Ĉiam 
pensis pri la naztruo. Estas vere, ke dum- 
tempe li ĝuis paŭzon dufoje, Ce la tagmanĝo 
kaj je la tria posttagmeze, sed tamen li ne 
povis zorgi sian nazon: Ce la tagmeza paŭzo 
li estis tro malsata, kaj Ce la alia li devis 
purigi la miksilon. Lia nazo rigidiĝis kvazaŭ 
gipsajo.

Ĉirkaŭ la laborfino li malplenigis per laci- 

gitaj manoj unu cementbarelon, kiam ne- 
atendite ruliĝis el ĝi ligna skatoleto.

„Kio estas tio?" Li momente ekmiris, sed 
li ne povis longe atenti tian ajon. Li ŝovelis 
cementon en mezurilon, poste ĝin ŝutis en la 
barĝon, kaj tuj komencis malplenigi la se- 
kvantan barelon.

„Sed atendu. Skatolo el cementbarelo estas 
ja maloftaĵo."

Li levis la skatolon kaj jetis ĝin en la 
poŝon de sia ventrobendo. La skatolo estis 
malpeza.

„Jen, ĝi estas malpeza, do verŝajne ne 
enhavas monon."

Li apenaŭ ekpensis, kaj en la sekvanta 
momento li jam devis malplenigi novan 
barelon kaj mezuri cementon.

La miksilo komencis turniĝi malplena. La 
betonmiksado finiĝis kaj jen venis la labor- 
fino.

,.Ho, nu — mi supozas, ke jes. Estis tute 
mistera afero.**

„Kiel domaĝe, vere domaĝe! Do li mal- 
aperis?**

„Nu — en ĝenerala maniero, jes. Ni enter- 
igis lin.**

„Ent erigis lin?! Cu vi enterigis lin, ne 
sciante. Cu li estas mortinta aŭ ne?**

„Ho ne — ne tiel. Li eslis sufiĉe senviva."
,.Ho mi ne komprenas. Li reviviĝis?"
,.Ne, li ne reviviĝis."
„Nu — mi neniam audis pri tia afero, lu 

estis mortinta, lu estis enterigita."
„Jes, tiu estas la punkto, ĝuste tiu. Vi devas 

kompreni, ke ni estis ĝemeloj, la mortinto 
kaj mi. Oni intermiksis nin en la bankuvo, 
kiam ni havis nur du semajnojn. Unu infano 
dronis, sed oni ne scias, kiu el ni. Unuj 
opinias, ke estis Bill, aliaj opinias, ke estis 
mi."

„Nu. tio estas rimarkinda! Kion vi opinias?"
„Nur la Cielo scias. Mi donus tutajn mond- 

ojn por scii! Sed mi diros al vi sekreton, 
kiun ankoraŭ neniam mi malkaŝis al iu ajn 
vivanto. Unu el ni havis strangan nigran 

haŭttuberon sur la dorso de la maldekstra 
mano. Tiu estis mi. Estis tiu infano, kiu 
dronis."

„Nu. en tiu okazo, mi ne povas kompreni, 
kiel estas ia ajn mistero pri la afero.**

„Vi ne? Sed mi opinias, ke estas tre mistere 
Mi certe ne komprenas, kiel oni povis esti tiel 
stulta, ke oni enterigis la neĝustan infanon.

„Nu — mi kredas ke mi havas sufiĉan ma- 
terialon nun. Mi estas tre danka al vi pro viaj 
penoj. Sed antaŭ ol mi foriros, ĉu vi bonvolus 
rakonti al mi la cirkonstancojn, kiuj pensigis 
vin, ke Burr estis tiel rimarkinda?"

„Ho, estis nura bagatelo. Eĉ ne unu homo 
el kvindek estus tion rimarkinta. Kiam la 
prediko estis finita, kaj la procesio estis 
preta ekiri al la tombejo, kaj kiam la kadavro 
estis bone aranĝita en la ĉerkveturilo, li diris, 
ke li deziras rigardi la pejzaĝon por la lasta 
fojo. Do li leviĝis kaj veturis kun la veturig- 
isto."

Tiam la junulo respektplena retiris sin. 
Li estis tre agrabla junulo, kaj mi bedaŭris 
lian foriron.

El la angla: Nancy Featherstone.
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Provizore li lavis la vizaĝon kaj la manojn 
per akvo cl la kaŭĉuko (ubo etendita ĝis la 
miksilo, pendigis la lunĉoskatolon de sia kolo 
kaj reiris al sia kabano, pensante nur pri 
trinko kaj manĝo. La elektra stacio jam estis 
80-procente konstruita. La monto Ena elsta- 
ris tute kovrita blanke per nego. Lia ŝvita 
korpo subite eksentis malvarmon, preskaŭ 
froston. Malsupre de liaj piedoj blanke 
ŝaŭmis kaj muĝis la rivero Kiso.

..Mil diabloj! Jen infera vivo. La edrino 
denove gravediĝis, kaj ...“ Li pensis pri siaj 
multaj infanoj, pri sia nova infano, naski- 
ĝonla baldaŭ, ĝuste en tiu ĉi malvarmo, kaj 
pri sia edzino, kiu estas diable naskema, kaj 
li senesperiĝis.

..El mia tagsalajro de 1.90 jenoj,* ili for 
manĝas du ŝoojn da rizo. kies kosto estas po 
50 senoj por soo. Kiel do ni povus per 90 
senoj kaj vesti nin kaj loĝi? Absurdajo! Kiel 
mi povus ankaŭ drinki post tio?!

Sed jen li ekmemoris la skatoleton en sia 
lario. Li forfrotis la algluiĝintan cementon 
ĉe la postaĵo de sia pantalono. Sur la skatolo 
nenio estis skribita; ĝi estis fortike najlita.

..Jen mistifikajn. Oni eĉ najlis ĝin.'*
Li ĵetegis la skatolon sur stonon, sed. ĉar 

ĝi ne rompiĝis, li furioze tretis ĝin, kvazaŭ 
la tutan malbenitan socion.

El la skatolo aperis paperpeco volvita en 
ĉifono.

Sur ĝi estis skribila la jeno:
..Mi eslas laboristino, kiu kudras cement 

sakojn por cementfabriko. Mia amato okupi- 
ĝis per la ŝovclado de ŝtonoj en la pistilon. 
Matene, la "an de oktobro, li volis enŝoveli 
ŝtonegon, sed. ho ve! — li falis en la pistilon 
kune kun la ŝtonego. Liaj kamaradoj penis lin 
savi. sed mia amato sinkis malsupren de la 
ŝtonego, kvazaŭ dronante en akvo. Kaj la 
ŝtonego, kaj la korpo de mia amato pistiĝis. 
dispecigis en ruĝajn ŝtonetojn kaj falis sur 
la konvcjeron, kiu eniris en la muelilon. Tie 
ĝi miksiĝis kun ŝtalgloboj kaj mildiĝis, 
levante en sia furiozo malbenajn kriojn, 
bakiĝis kaj fariĝis bela cemento. Liaj ostoj, 
korpo kaj animo — ĉio pulvorigis. La tuto 
de mia amato transformiĝis en cementon. 
Restis nur ĉi tiu ĉifono el lia laborvesto. Mi

• t jeno 100 senoj. — ŝoo = mezurunuo 
(ĉ. t. 4 kg|.

kudras sakon por enmeti mian amaton. 
Tiamaniere mia amato fariĝis cemento. La 
sekvantan lagon mi skribis ĉi tiun leteron 
kaj kaŝe enfermis en tiun ĉi skatolon.

Cu vi estas laboristo? Se jes. kompatu min 
kaj donu al mi respondon.

Mi deziras scii: por kio oni uzis la cementon 
de tiu barelo. Kiom da bardoj plenigis la 
cemento farita el mia amato? Kaj kie oni 
uzis ĝin’ Cu vi eslas masonisto aŭ kon- 
struislo?

Mi ne povas toleri, vidi mian amaton 
transformiĝinta en koridoron de teatro aŭ en 
barilon de luksa domego. Sed kiel mi povas 
lion malhelpi-' Se vi estas laboristo, ne uzu 
ĉi tiun cementon en tiaj lokoj, ini petas.

Ne. vi povas ĝin uzi ie ajn. mi ne kon- 
traŭdiros. Mia amato nepre brave agos laŭ 
sia bontrovo, kie ajn oni lin enmurigas. Mi 
eslas certa pri tio. Ne zorgu do. Li havis 
sian kapon sur la ĝusta loko kaj li nepre la- 
boros inde.

Li eslis ĝentila, bona homo. Kaj li estis 
ankoraŭ juna. apenaŭ 24jara. Kiel li karesis 
min! Kaj tamen mi vestas lin per cement 
sako. anstataŭ per mortkitelo. Li trafis ne en 
ĉerkon, sed en turniĝantan fornon, malfeli- 
ĉulo! Kiel mi lin adiaŭu-’ Lin, kiu estas 
enterigita ĉie: kaj okcidente kaj oriente, kaj 
malproksime kaj proksime?

Se vi estas laboristo, bonvole donu al mi 
respondon.

Rekompence mi donos al vi pecon de la 
laborvesto, kiun portadis mia karmemora 
amato Cti estas nome tiu, kiu envolvas ĉi 
tiun leteron. Tiu ĉi peco da ŝtofo estas ja 
trapenetrita de ŝtonpulvoro kaj de lia svito 
Kiel forte li ĉirkaŭbrakis min vestita per la 
laborvesto el ĉi tiu ŝtofo!

Mi petas vin. nekonata kamarado, afable 
informi min nepre pri la dato. en kiu estis 
uzata tiu ĉi cemento, kie ĝi estas uzita, kaj 
se tio ne ĝenos vin — bonvole aldonu ankaŭ 
vian nomon kaj detalan adreson. Estu sin- 
gurdal Cion lionan!**

Voro Matudo vekiĝis en la elŝprucatita bruo 
<le siaj petolantaj infanoj.

Li eltrinkis per unu tiro brandon, kiun li 
jam antaŭe enverŝis en sian tason, kaj li 
rigardis la nomon kaj adreson ĉe la fino de la 
letero.
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DISKUTO
Por la kompleta lertaro.
La ĉefartikolo de l EA-prc- 

zkkmto en la lasta n-ro de
Esperanto 
pripenso.

stimulas al serioza
Du punktoj en ĝi

ŝajnas al mi tre gravaj posedigi
al nia movado sufleon da pien
kapablaj Esperanto-instruistoj, 
laŭeble profesiaj pedegogoj kaj 
strebi al serioza uzado de Espe 
ranto en ĉiuj gravaj branĉoj de
homa entreprenado. Jes. vasta 
kaj perfekta uzado de la lingvo 
ĉu por celoj praktikaj, ĉu por 
celoj idealaj, estas la plej 
potenca kaj efika propagando
kaj reklamo.

Ĉar oni nun ĝenerale planas 
kaj fiksas al si laborprogram- 
ojn por la plej urĝe farendaj 
taskoj, estas prudente, se ankaŭ 
ni esperantistoj forte streĉos 
nian ĉefan klopodon al certaj 
plej gravaj celoj. Pri unu eble 
plej grava mi volas ĉi tie aten 
ligi

Intencante uzi Esperanton 
por serioza laboro, ekzemple 
por diversaj fakaj verkoj, 
artikoloj, resumoj, prelegoj aŭ 
por eldono de prospektoj kaj 
prezaroj. koncize por ekzakta 
apliko de Esperanto sur Ciuj 
plej malsamaj kampoj, oni 
sentas egan bezonon de am- 
pleksa kompleta oficiala vort- 
aro.

l.a skeleton de tia vortaro 
devus prezenti nia nuna Plena 
Vortaro de SAT. kiu bone sol- 
vas la manieron de ekspliko 

pri Ciu vorto. donante tuj uz- 
tkzemplojn kaj kiu ĝis nun 
estas sola grava helpilo por 
serioza lingvouzanto. Tamen 
bŭ hodiaŭa stato de nia lingvo, 
lau taskoj de ĝi estonte ple- 
numotaj. estas la nuna PL Vort- 
aro ege malkompleta. Estas 
vere. ke aperis ankaŭ jam aro 
da fakvortaroj pli-malpli per- 
fektaj. oficialaj kaj fidindaj, 
sed malmultaj ilin posedas, ili 
eslis dise eldonitaj kaj estas 
hodiaŭ ne eble al bezonanto 
havigi ilin al si. Pluraj estas 
delonge elĉerpitaj, aliaj malnov- 
iĝiutaj aŭ modestega). apenaŭ 
tolerantaj la nomon ..faktermi- 
narv."

Kion ni do bezonus Grand- 
skale kompletigi nian Plenan 
Vortaron unue per neeta nom- 
bro da vortoj jam sufiĉe en la 
lingvo disvastigitaj, kiujn oni 
grandparte pro ŝrumpinta am- 
plekso de projektita Pl. V. jam 
post ĝia kompilo siatempe 
ellasis, due per envicigo de 
ĉiuj ĝisnunaj fakterminaroj, 
submetante tiujn samtempe al 
zorgema kontrolo kaj revizio, 
kompletigo kaj modernigo, trie 
per kompilo de ankoraŭ ne 
ekzistantaj gravaj faktermi- 
naroj. Kvare, ĉi tie devus certe 
ne manki plej granda parto de 
novesprimoj, kiujn liveris al ni 
dum du jardekoj la Literatura 
Mondo, kiuj troviĝas en la 
Parnasa Gvidlibro.

Ce tiu okazo mi volus aten- 
tigi. ke la ideo krei sinonimojn 
paralele uzeblajn por kelkaj 
tre ofte uzataj ..mai"-kunmeta 

joj. estis prudenta kaj Impo. 
evoluon antaŭvidanta. Ni js 
vidas ĉe vorto ..fora", kiu jta 
tiel enradikiĝis kvankam ne 
tre preciza solvos ĉar ja formeti 
neniel esias malprvksimensaeti, 
la ĝeneralan preferon al krema 
konciza dusilaba sŭnonŭncy 
pleJe bezonas nia pntsria. 
Tamen ĉe tiaj esprimoj kiel 
..frida, lanta. olda. primavero" 
ktp.. estus necese aldoni, ke iii 
restu en nia lingvo kiel esprim 
oj pli odifitaj, kiel sinonimoj 
pli ..dimancaj", kiel tiajn cetere 
posedas la poezia lingvo de 
naciaj lingvoj, do ke oni ilin 
preferu ne uzi tro ĝenerale.. 
Menciinde estas ke ĉe kreo de 
fakaj neologismoj oni ne poi 
ĉiu prezo volu preferi kttin 
idajn radikojn. Ekz. ĉu pei 
sinjorina mansaketo ne estus 
pli taŭga fakvorto „taŝo~ cl ie 
uzita retikulo'11 Kvine, la wrt- 
aro enhavu oficialigitajn nom- 
ojn iie landoj kaj ties logante, 
ke ne phi ekzistu paralek 
samsence uzataj Egipto- Egi 
tujo. Brazilo-Brazilio. Irako 
lrakujo ktp. Ekestu foje orde 
Oficialaj estu ambaŭ hne 
sufiksoj -ujo kaj -io; ili ja pace 
toleros sin kaj montriĝos l'- 
fine pliriĉigo de la lingvo. Ce 
unusilabaj radikoj kompreneble 
eblas krome uzi vortkunujet- 
ajon kun lando: Finnlando. 
Danlando k .s.

Fine oni zorgeme, kritike 
trakribru la kazojn de vorta tnis- 
multiĝo. nome kie por unu 
nocio naskiĝis jam pluraj ter- 
minoj i Ekz. kavio-kobajo ktp. . 

..Mi dezirus kole ebriiĝi kaj ĉion frakasi!" 
— li kriegis.

..Mi ja ne deziras, ke vi kote ebriiĝu kaj 
furiozu! Kio estos al la infanoj’" — rimar- 
kigis lia edzino.

Li ekvidis en ŝia ventro la sepan infanon.
El la japana: T. Kurisu.

La aŭtoro estas unu el la reprezentaj verkistoj 
de japana proleta literaturo. Li naskiĝis en 1894. 
Duonvoje li forlasis la universitaton, kie li studis 
literaturon, kaj okupiĝis per plej diversaj laboroj. 
Intertempe li partoprenis la laboristan movadon 
kaj estis ofte arestita kaj malliberigita. La novelo

..Prostituitino", verkita en malliberejo, debutigu- 
lin kiel verkiston. Li fariĝis unu el la pioniroj 
de la leviĝanta proleta literaturo en Japanio. Lia 
plej fama verko estas ..Vivantoj sur Maro . re 
niano el marista vivo, ankaŭ verkita en ma! 
liberejo.

Li mortis en Manĝurio en 1945. en la konfuzego 
de la militfiniĝo. Li postlasis multajn valorajn 
novelojn kaj noveletojn, inter ili ankaŭ ĉi tiun 
noveleton. Gi estis verkita antaŭlonge 1925). 
sed ĝi restis ĝis nun reprezenta verko, estas ofte 
represita en antologioj, plejlaste en la trivoluma 
..Antologio de Demokrata Literaturo", redaktita 
de la Asocio por Nova Japana Literaturo. En 1948 

aperis lia kvinvoluma Plena Verkaro.
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dank’ al principo ..vorton, kiun 
vi bezonas kaj ne trovas en 
vortaro (via), kreu mem*. Oni 
ankaŭ bremsu aldonadon de 
ĉiam pluaj signifoj al jam 
ekzistantaj vortsignifoj, imitante 
malvirtojn de iuj naciaj lingvoj. 
Ĉe evitotaj formoj oni resendu 
al formo oficialigita, preferota. 
Nome ĉe fakterminoj tia abundo 
da sinonimoj, ofte arbitre kre- 
itaj, konfuzas kaj malutilas, 
same kiel ĉe lingvaĵo poezia, 
beletra, lingvo artisme pentr- 
anta, la esprimriĉcco, nuan- 
ceblo aŭ elvokivo de lia «kurla, 
dura’* k. s., estos bonvena pli- 
riĉigo.

Ideala estus, se oni povus 
kompletigi la klarigojn per 
ilustraĵoj, ĉe esprimoj medi- 
cinaj, botanikaj k. s. helpos 
ree la apudmeto de la latina 
nomo, teknikaj fakesprimoj 
malfacile klarigeblaj povus havi 
apud konciza klarigo eventuale 
nomon en la 5 plej ĉefaj mond- 
lingvoj (angla, franca, rusa, 
germana, hispana).

Tia ĉi Kompleta Vortaro dev- 
us esli plej aŭtoritata, do ekion- 
aĵo de Esperanto Akademio. Oni 
devus agi en kunlaboro kun 
SAT, kiu intencis eldoni iom 
pliampleksigitan ilustritan Pl. 
V., por ke la laboro unuiĝu au 
ne splitiĝu. Gi devus esti verko 
neniel mallarĝanima, ĝi devus 
respeguli nian hodiauan riĉan 
modernan Esperanton, atentante 
jam la bezonojn de l’morgaŭo, 
ĉar tia verko estus certe por 
jardekoj kaj povus eble ricevi 
nur ĉiun trian jaron necesan 
malgrandan komplementon. ĉi 
estus granita fundamenta bloko 
de la moderna Esperanto, plej 
granda garantio por ĝia eslont- 
eco, plej grandioza konvinkito 
kaj propagandilo. Rimedo kiu 
kapablas gajni seriozulojn, ĉi 
estus fidinda trezorujo, el kiu 
ĉerpus ĉiuj nacilingvaj— Esper- 
antaj vortaroj, solida fundam- 
ento, sur kiu oni povos bazi 
nian lingvon dum venontaj 50 
jaroj.

Amplekso de tiu vortaro estus 
proksimume sepobla de la 
hodiaua Plena Vortaro, bindita 
ekz. en 3 volumojn 1200 pagajn. 

Papero bona, bindo fortika, 
En tiu amplekso ĝi ne estus ia 
leksikono, nek ĝi povus enhavi 
ĉiujn kompletgajn fakterminar- 
ojn. Sed ĝi eslus verko 
impona, por niaj cirkonstancoj 
preskaŭ nekredebla. Gia prezo 
estus eble dekobla de la nuna 
Pl. V. kaj ĝin ne povus al si hav. 
igi tuj ĉiu esperantisto, por 
multaj ĝi eslus por komenco 
neakirebla sopiralaĵo. Sed po- 
iome ĝin ekposedus ĉiu serioza 
esperantisto. Oni povus ĝin sub- 
skripcii, oni devus ĝin oferti al 
ĉiuj urbaj kaj altlernejaj biblio- 
tckoj por atingi plej vastan dis- 
tribuiĝon de la verko tra la 
mondo.

Gerte ŝajnas tiu tasko dum 
niaj nunaj interŝtataj baroj kaj 
devizaj malfacilaĵoj fantazia aŭ 
utopia. Sed ni konsideru jenon: 
tia, por niaj cirkonstancoj verk- 
ego, ne povus aperi morgaŭ. Gi 
eslus kompila laboro de multaj 
fakuloj, komparantoj kaj kont- 
rolantoj, de niaj plej ĉefaj ling- 
vofakuloj por ne mallonga tem- 
po. Eĉ se ni imagos foje vere 
intensegan laboron de niaj kom- 
petentuloj super tiu gravega vor. 
taro, daŭros 4 ĝis 6 jarojn, ĝis la 
verko estos preta. Dume devus 
komenciĝi granda reciproke kon- 
kura monkolektado por la «Vor- 
tara Fonduso**. Ĉar por eldono 
de tia verko estos vere granda 
sumo necesa. La kontribuantoj 
ne estus donacantoj en plena 
vortsenco; oni povus kvitancojn 
por sumoj en difinita alteco nu- 
meri kaj poste lotumi el la do- 
nacintoj gajnontojn de la komp. 
leta verko. Venus aliaj ideoj kiel 
aranĝi la aferon, kiel ebligi par. 
loprenon el nepagipovaj landoj. 
Ekz. kompensoj per libroj ali- 
lande eldonitaj k. a.

Ĉesas la kolektado de peticioj 
por UNO. Nun povus aperi sur 
la paĝoj de ..Esperanto** kaj 
niaj ceteraj gazetoj nova kon- 
kurtabelo, tiu de la «Vortara 
Fonduso**, ĉi fariĝu termometro 
de nia esperantista entuziasmo 
kaj oferemo — sed ankaŭ pru- 
dento kaj anlauvidemo!

Se la afero efektiviĝos, mi ko- 
mencante volas deponi el mia 
bonhavo, aŭ nove enpagi ĉe la

FO

Plu pri po.

Kara Dro Kalocsay!
Aldone al mia aperinta trakt- 

ato pri la prepozicio PO, ak- 
ceptu ankoraŭ ĉi tiun postskri- 
bon por la defendo de la nomi- 
nativo:

a) «Post morto de la patro 
heredis liaj du filoj po duono 
de la bieno.** Vi eble volos diri: 
«Post morto de la patro heredis 
liaj du filoj po duono la bien- 
on“. Bone, via teorio ĉi tie 
funkcias, kaj vi eĉ ne bezonas 
subŝovi la numeralon «nun" 
,.po unu duonojn de la bieno**.

b) Kaj nun supozu, ke la 
patro postlasis ankoraŭ vidv- 
inon, al kiu li testamentis unu 
duonon de la bieno, kaj al la 
filoj po unu kvarono. Kiel nun 
tekstos la frazo? Lau mia re- 
ceplo jene: «Post morto de la 
patro heredis liaj du filoj po 
kvarono de la bieno**. Kaj laŭ 
via recepto? Eble: «Ili heredis 
po kvarono bienon**. Sed tio 
estas malĝusta! Ne estas vere, 
ke ili heredis bienon, sed nur 
bienduonon! Do: «lli heredis 
po kvarono bienduonon**.

c) Fine ni elpensu situacion, 
kie oni ne scias, kiom da filoj 
estis, ĉu ili sume heredis la tut- 
an bienon au ne, kaj — se ili 
heredis nur parton — kio okazis 
pri Ia restaĵo: «La filoj heredis 
po kvinono de la bieno**. Kiel 
vi nun volas formuli la akuzat- 
ivan objekton? Ne restas eble 
alia elirejo, ol subŝovi la logike 
superfluan numeralon «unu": 
«Ili heredis po unu kvinonojn!** 
de la bieno.

Via sincera
Dro Pumpr

Kara Dro Pumpr!
En mia artikolo (L. M. 1948. 

pĝ. 2G.) mi nekontesteble pruvis, 
baze de Ia gramatika logiko, ke 
la substantivon de la PO-espri-

Esperanto—Asocio de ĈSR unu- 
an subskripcion de Kĉs 2000.— 
kaj unuan donacon por la „Vor- 
tara Fonduso** Kcs 100 — Kiuj 
sekvos? Jiri Korinek, Brno





ĉiu el ili faras tion alimaniere. 
{■'isso n, kiu laŭ sia propra 
konfeso ne estas tro multe-lega 
homo, estas neorientita kaj 
konfuzrigarda. Li verkas riport- 
on pri okcidenta Germanio, kiu 
ne trovas sian lokon, kaj ege 
similas al li mem en sia mal- 
espero. en sia serĉo de elira 
vojo. Tiu Germanio — Fisson 
vidas sole tion — falis en nigran 
merkaton spiritan kaj korpan, 
en trastrekon de seksa vivo, en 
animan staton de ĥaoso. Giaj 
homoj ĉaspelas la liberon, sed 
ne trovas ĝin, ĉar ili opinias, ke 
sian individuan liberon ili 
povas ellukti memstare, sende- 
pende de la libero de la aliaj. 
Tamen, eĉ se la juna verkisto 
montriĝas elreviĝinta, ofte mal- 
saneca. tuj kiam li ekparolas 
pri la Rezisto, li trovas frazojn, 
kiuj malkaŝas lian internan 
lukton kaj montras vojon al lia 
plua agado: „Ni ĉiuj — li 
skribas —, al kiu ajn partio ni 
apartenis, el kiu ajn angulo ni 
venis, kuniĝis intime, eĉ se nur 
por unu horo... baro ne ekzistis 
inter ni... Sur bretonaj bordoj, 
en la arbaroj de la Vogezoj kaj 
Karpataj, apud la Rejno kaj la 
Volgo, eksonis tiu sama kanto, 
kaj tiun kanton oni kantis en 
ĉiuj lingvoj de la mondo... 
Ni estis kamaradoj kaj fratoj. 
En la tago antaŭ la morto ĉion 
ni dividis inter ni: en la tago 
antaŭ la vivo denove ĉion ni di- 
vidos."

Fisson ankoraŭ ŝajnas heziti, 
ĉu li elektu la vivon aŭ la putr- 
on. Maurice Druon ne hezitas. 
Li jam voĉdonis dum la tempo 
de la Rezisto. En sia nuna 
premiita romano la bankroton 
de la burĝaro, la plenan mankon 
de la burĝaro konstruoforto li 
prezentas per historio de burĝa 
familio. Lia intenco estas sen- 
dube honesta, sed li pafas trans 
la celon: anstataŭ realista ro- 
mano li donas' naturalistan.

Liaj rolantoj estas friponoj, 
maljunaj astmaj burĝoj, pros- 
tituitinoj kaj ĝigoloj, kiujn li 
ĉirkaŭpromenigas en Parizo, 
haltigas en la borso kaj en la 
salonoj, en la Akademio kaj en 
la drinkejoj. Sed al tiuj junaĝe 

koruptaj kaj maljunaĝe senilaj 
liguroj — kiujn li mem malesti- 
mas kaj kondamnas —s li ne pov- 
as kontraŭstarigi pozitivajn hero- 
ojn. Kaj liamaniere lia libro 
neeviteble fariĝas malespera, 
ofte ĝisnaŭze kruda fotografaĵo 
de la vivo de marĉo.

Hobles estas la plej matura el 
la tri premiitoj. La protagon- 
isto de lia romano estas labor- 
isto de Alĝera garaĝo; li mort- 
igas iun gvidanton de la okup- 
anlaj faŝistoj kaj heroe kontrou- 
rigardas la konsekvencojn de 
sia ago. Ci tio estas la enhavo 
de la romano en unu frazo. Kaj 
kvankam la fino elsonoras tra- 
gedie, tamen la morto de la 
heroo rodias optimismon, fidon 
je la futuro. Sed nek tiu temo, 
nek tiu solvo plaĉis al ĉiu ano 
de la juĝantaro: nur la naŭa 
voĉdono decidis pri la aljuĝo de 
la premio. La kritikisto de ,.Les 
Nouvelles Litteraires" indigne 
demandis poste: ĉu oni ne trovis 
pli indan libron? Kial ĝuste 
Robles ricevis la Femina-premi- 
on? Robles mem, unu semajnon 
post la ricevo de la premio, ver- 
kis artikolon en alia literatura 
revuo, kaj finis ĝin jene: ..Nli 
volas diri ĉi-loke kun tiu plena 
sincero, je kiu mi estas kapabla... 
ke en 1948 tiu verkisto, kiu ne 
metas akuzon kontraŭ ĉi tiu 
falsa kaj kruda mondo, kaj kiu 
ne aliĝas ia-ajn-maniere al la 
batalo, forĝanta en niaj tagoj Ia 
homan spiriton — tiu verkisto 
perfidas sian destinitecon.”

Tio montras, ke Robles klare 
scias, kie stari. Druon kaj Fis- 
son ankoraŭ hezitas, sed ŝajne 
ankaŭ ili sentas, ke pli au mal- 
pli frue ankaŭ ili devas respondi 
la demandojn de sinjoro profes- 
oro Historio. G. G.

Tovnbee
(2)

La civilizojn, laŭ Toynbee, ig- 
norante la konkretan tempon, 
oni povas rigardi samtempaj. Ili 
akiras kaj pasas en sia rondiro 
tiamaniere, en kia formo ili rea- 
gas al la malfaciloj estigitaj de 
la eksteraj kaj internaj ..spiritu- 
alaj" faktoroj: al Ia provoko 
(challenge) de liuj malfaciloj.

La challenge-teorio, cetere, ne 
estas nova en la antropologio. 
Eĉ tiaj konservativaj antropo- 
logoj, kia la bona maljuna pro- 
tesoro llagian, povis repliki al 
la teorio, lau kiu Ia egiptan ci- 
vilizon kreis la provoko de la 
N ii-valo. lli simple demandis, 
kial ne kreis same civilizon la 
provoko de la Mississippi-valo. 
Sed Tovnbee klarigas tion ree 
helpe de la ..nekonceptebla ani- 
mo“. Li faras la malkovron, ke 
,,la proprasenca progreso estas 
trovebla en la eteriga procezo", 
t. e. .Ja lukto kun la materiaj 
malfaciloj liberigus la internan 
..spiritualan" forton de la so- 
cio". Tio okazas per kreivaj in- 
dividuoj, ĉar la fonto de ĉia ago 
estas ne la socio, sed la indivi- 
duo. Tiuj ..esceptaj animoj", per 
inspiro aŭ malkovro, ekvidas 
novajn vojojn kaj eblojn, kaj ili 
antaupuŝas la eterne primitivan, 
malaltrangan amason. ..mimig- 
ante" l imitigante) la vojon, kiun 
ili iras. La historio do estiĝus aŭ 
el senpera revelacio, aŭ el La 
..mimiga" efiko de la esceptaj 
animoj, genioj kaj herooj al la 
senforma amaso. Toynbee do es- 
tas adepto de tiu tfomloje sen- 
kreditigita skolo, laŭ kiu la indi- 
viduoj ..faras" la historion Ek- 
de la 18. centjaro la historio- 
) cie nco pli kaj pli forlasis tiun 
direkton, kaj de post In fama 
libro de Plehanov (Pri la histo- 
ria signifo de la individuo), oni 
apenaŭ plu okupiĝas serioze pri 
tiaj argumentoj, kia ,.k*o •■stus 
okazinta, se Napoleono esius 
frue mortinta". Kion diras Ple- 
hanov?

Se Napoleono estus falinta, ni 
diru. en la batalo ĉe Arcole, Uon. 
kion li faris en la italia milit- 
iro, estus farintaj — eble malpli 
talente — aliaj generaloj. Fran 
cio tamen estus venkinta, ĉar 
ĝia armea organizo kaj ĝiaj sol- 
datoj estis pli bonaj, ol tiuj de 
ĉiuj aliaj europaj landoj. Kaj. 
konceme la ceteron, kiam la 
respubliko morte vundiĝis je la 
9-a de termidoro, la burĝaro be- 
zonis ..bonan glavon" por la re- 
starigo de Li ordo. Komence oni 
kredis, ke tiu glavo apartenos al 
generalo Joubert, poste, post 
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ties falo, oni parolis pri Moreau, 
Bernadette kaj aliaj. La vico de 
Napoleono venis nur poste 
Kiam Napoleono ekfunkciis en 
la rolo de la ordo-sava «bona 
glavo", per tio li forfermi» de 
tiu rolo ĉiujn ceterajn general 
ojn. Tiel estigas la optika eraro, 
kiu ege trograndigas la personan 
forton de Napoleono, atribu- 
ante al li tiun tutan socian for- 
ton, kiu lian personan forton el- 
levis kaj subtenis Napoleono, 
la granda homo, ŝajnas al ni ek- 
sterordinara, ĉar aliaj, al li sim» 
ilaj forioj ne transiris el la eldo 
en la realon.

Koncerne ĉiun grandan ho- 
mon. Tovnbee estas viktimo de 
tiu optika eraro. Laŭ sia arislo- 
krate-konservativu observma- 
niero la plimulton de la homaro 
li rigardas primitiva amaso, kaj 
tial lia optika eraro multobligas 
alprenas kosmajn, mitologiajn 
dimensiojn. Lau ii. ekzemple, 
okazas ne tiel, ke aosi la V a de 
termidoro la Direktorio ne po- 
vis restarigi la ordon, kiun la 
burgaro, liberiginte de la pli 
supraj klasoj, deziris pli ol ĉion 
ajn. kaj ke tial la burga klaso 
serĉante onlo-reslarigan rime- 
ilc.n. post pluraj provoj elektas 
Napoleonon, al kiu gi donus oka- 
zon por la disvolvo de siaj emi- 
neniaj kapabloj. Ne. Napoleono 
inlinigas" kaj posltren.is la 

..amason" tio estas tutan Fran 
cion. kune kun la burgaro, kiu 
lin igis ..granda".

Ciu civilizo — diras loj obee 
nepre devas disfali, var la 

Ionto de ĉia ago estas ne la so- 
cio sesi la eksterordinare inili- 
viduo, la pli altranga animo, la 
esceptu genio, la sanktulo kaj la 
heroo. Kaj ĉar la granda pli 
multo de ia homaro nur nuka 
nike ..mimas" la evoluon, ji kiu 
gi estas nekapabla el propra ini- 
cialo la genioj laciĝas, la mai- 
plimulto de la herooj kaj sankt- 
uloj farigas regunta, subpreni- 
unta malplimulto. Tiam la am- 
asoj decidas ..savi simi animon'*: 
komenciĝus batalo. „En ĉi liu 
antagonismo inter proletaro kaj 
reganta malplimulto ... ni povas 
malkovri unu cl liuj dramaj 
spiritualaj kunpuŝiĝoj, kiuj re- 

novigas^ laboron de fa kreo, 
(vortante la vivon de la universo 
el la stagnado de la autuno, tra 
la doloroj de la vintro, en la fer- 
mentadon de la printempo."

Kaj lio ripetigas eterne. La 
movado organizita kontraŭ la 
kreiva malplimulto havas nenian 
sencon la nova civilizo, kresk- 
inla el la ruinoj de la malnova, 
ja iros la saman vojon.

La civilizoj do laŭleĝe nask 
igas, kreskas, refalas kaj diser- 
igas. Seti oni rimarkas konslern. 
ite, ke Tovnbee rigardas refalo 
ĝuste lion, kiam la socio ek 
iras al evoluo, kiam la kadukig- 
inta strukturo ŝanĝiĝas, kiam 
Ĉiu normala observanto vidas 
dinamikan progreson Ties kauzo 
estas, ke Tovnbee havus nenian 
konjekton pri la esenco de la 
sociaj interrilatoj kaj socia evo 
luo. Kjel kreskon, li komprenas 
la internan evoluon de la per- 
sonoj, kiuj trenas post si la so 
cion. Tial la funkcion de lu um- 
asoj li rigardas refalo kaj diser- 
iĝo. Socian movon li povas kon- 
cepli nur en heroa-mistika for 
mo. l a interklasaj!! limojn li 
rigardas elernaj-spiritualaj li- 
moj.

„La limo inter la pli altrang- 
uj individuoj kaj la ordinaraj 
homoj ne koincidas kun la divid- 
linio inter lu civilizitaj kaj pri- 
mitivaj socioj. Ankaŭ vii lu plej 
progresaj civilizoj, la granda pli- 
multo estas la ordinaraj homoj; 
kaj la homeco de liuj homoj es- 
tas primitiva homeco." Tia- 
maniere Tovnbee propre stari- 
gas ..spiritualan" rasteorion, ege 
memorigante pri la doma filo- 
zofo de la nncifaŝisino, Osvald 
Spengler, kiu skrihis en sia „Un- 
tergang des Abendlandes":

..lu kulturo (civilizo) nask- 
iĝas en tiu momento, kiam el lu 
primitivaj animrilatoj de la 
eterne infaneca homaro ineni- 
konsciiĝas potenca animo, lu 
kulturo mortas liam. kiam liu 
animo esprimis la plenon de 
siaj ebloj kaj reiras en la primi- 
livan psikon, el kiu gi origine 
(lis volviĝis."

Tiuj animoj-individuoj — di- 
ras Tojrahee — estas super- 

homaj en la plej strikta, do ne 
abstrakta senco de la vorto.

Post ĉio ĉi apenaŭ oni devas 
diri, ke Toynbee ne estas adepto 
de la demokratio. Li ne kredas 
je la eblo de la demokratia 
transformigo, ĉar „la homa na 
turo neniam ŝanĝiĝas**; la homo. 
titi jocia besto ne eslas kapabla 
je tiom da kunlalmro kaj mem 
disciplino, kiom lu demokratio 
de li pretendas-, lu demokratio 
estas malutila, ĉar la perlon de 
lu kulturo ĝi jetas antaŭ lu por 
kojn (amasojn) per la ĝenerale 
deviga instruado. Kaj ĉi lie 
Tovnbee jam konsentas kun Hii 
ler, kiu skribis en sia ..Meia 
Kampi": ..La nacisocialismo, kiu 
lorjetas la demokratian unia. 
ideon, strebas por tio, ke la Tr 
ron gi donu en la inanon de la 
plej altrangaj homoj . . Per tio 
do ĝi konstruas sur lu principo 
de la personeco, ne sur liu de la 
plimulto." Kaj pri la ĝenerale 
deviga instruado. Hitler diris 
..Nli donacos al la amasoj la be- 
non de la analfabetismo."

La civilizoj igos viktimoj de 
sinmortigo, diras Toynbee, cai 
ili mem produktas la revoluci 
ojn. La revolucioj alportas re- 
lalon. Refalon estigas ankaŭ la 
efiko de novaj faktoroj al niai 
novaj institucioj, ekz la eliko de 
la demokratio (nova faktoro) al 
la instruado > malnova instila 
eio). Ties malutila sekvo eslas 
ekzemple: la skandalema bule 
varda gazetaro kaj la faŝista 
diktaturo. (Ni mirus, ke l\>vi>: 
ĉi tie jugus malutila la faŝismon 
kun kiu li tiom konsentas tilo 
zofie, en la kulto ile la altrangaj 
animoj, knj praktike en la kon 
damno de la demokratigo de 
rinstruado.)

Kortuŝe estas, kiam Toynbee 
eksplikas, ke en la distalaula 
civilizo la plej noblaj anoj de lu 
reganta malplimulto estas tiuj 
filozofoj, kiuj verkas la karak 
larisan filozofion de la ilekad 
enco. Kaj vere. Tovnliee. certe 
el sia propra sperto, tiel boue 
konas la timan aniinbaraktadon 
de la intelektuloj de l imperial- 
ismo, ke lau iu usona kritikisto 
„ĉl tiu granda scienculo estas 



samtempe konanto de la nihil- 
kaoso".

Kaj fakte, oni bezonas ..nihil- 
kaoson" por tiu teorio, ke la 
homaro ne formiĝas, ne evoluas, 
nur interne de la imuopaj civil- 
iroj oni povas observi la anti 
cipe determinitan Jin-Jang-mo- 
von. ekde la naskiĝo ĝis la pe- 
reo. l-a homo ne estas historio- 
formanta estajo, sed sklavo de la 
mekanismo «Ie memdetruaj civi- 
lizoj. Eĉ la genio-sanktulo heroo 
ne estas historio-formanta est- 
ajo. ĉar li estas fonto de ago nur 
interne de sia propra civilizo, 
sed en la historio de la homaro 
li estas tia sama marioneto, kia 
la amashomo.

Majstro Tovnbee. la ..granda 
scienculo” kaj beleganima his- 
tonisto do tiamaniere esploris la 
homaron. Kaj la simpla obscrv- 
anlo de tiu esploro, sed en kiu 
mankas la ..nihil-kaoso”. sentis 
sin dume. kiel la paciento, kiun 
la kuracisto en rapida sinsekvo 
X radi igas. faras pri li progno- 
zon el kafo-sedimento, pretigas 
pri li elektrokardiogramon, kon- 
sultas pri li plumbo-v erŝadon. 
poste, post la analizo de lia baza 
metabolismo preĝas super li pro 
gon el la antikva Babilono, por 
ke rme. post rapida astrologia 
kaj sangoprem-esploro. li kornu - 
niku al li. ke vivi ne estas pen- 
inde al delikata kaj kulturita 
homo. Tiuj alterne aplikitaj 
..sciencaj" metodoj — X-radioj 
kaj kaf-sedimento — ja sendube 
pruvas, ke temas pri malsana 
stato. Tamen, malsana estas ne 
la homaro, sed la kapitalismo, 
kun ĉiuj siaj ideologioj.

G. P. H.

Kellermann: MORTODANCO
Bernhard Kellermann. la kon- 

ala germana romanverkisto, en 
la frua lempo de sia verkado, 
ofie pripentris sukcesajn, glor- 
kaj monavidajn negocistojn. Kun 
sento miksita cl entuziasmo kaj 
angoro li verkis pri la ..herooj" 
de la burĝa socio. La duonfan- 
tazia romano ..La Tunelo*' estis 
himno pri la kvankam kruela, 
tamen konstruanta kapitalismo. 
En siaj romanoj ,.La fratoj 
Schellenberg” kaj ..La urbo Ana. 

toi" Kelerman akre kritikis ja 
la kapitalistan socion, sed en 
tiuj verkoj al la egoistaj kaj 
poseda vidaj negocistoj ne man- 
kis certaj trajtoj de «vivkre- 
anloj”.

En la romano Mortodanco 
(Totentanz) Kellermann prenis 
de la legendo pri la kreofortoj 
de la imperialismo ĉian nimbon 
Ĉiuj konstruaj planoj de la faŝ- 
istoj suferas fiaskon. La faŝista 
regado portas al Germanujo nek 
riĉon, nek prosperon, sed mor- 
ton kaj dezertiĝon, ĉar la faŝista 
negoco estas milito, morto kaj 
pereo.

Por nebuli la amasojn kaj tiel 
starigi ilin en la servon de la 
faŝista negoco, la germanaj irn- 
perialistoj bezonis la murdkom- 
panojn de la hokokruco. En plu- 
raj postmilitaj verkoj oni prez- 
entas la hillerfunkciulon kiel 
frenezulon, kiu sin opinias geni. 
ulo. Tiel kreiĝis la legendo pri la 
malraciaj. subkonsciaj fortoj, 
kiuj laudire determinis la ag- 
adon de la grandaj kaj mal- 
grandaj ..Fŭhrer"

Kellermann rompas tiun mcn- 
soga n ŝablonon. Lia influega 
hillerano. la prov inca ..Gaulei- 
ler” Rumpf, estas ne malpli res- 
ponsiva ol ia ajn murdisto, kiu 
..nankenmetas” homojn por 
mono. Rumpf estas delasiĝinta 
estajo. Oni ekscias el la romano, 
ke li longe vivis en t’sono: lab- 
oris kiel buĉisto en la buĉejoj de 
Chicago. Lia faŝista ideologio 
evoluis en la usona submondo: 
li estas politikistiĝinta gangstcr. 
Tiu germandevena usona ĉartu- 
tano vojaĝas Germanujon, ĉar 
li rekonis, ke venis la tempo, 
kiam la germanaj kapitalistoj be- 
zonas la servon de aventuristoj 
ĝuste liaspecaj, kiuj estas pretaj 
je la plej sovaĝaj kaj sangaj 
entreprenoj. Li diras en la ro- 
rnano: ..Mi havas neniun, kiun 
mi vere amus, mi hav-as nenian 
kredon .. ,**

Jus antaŭ la disfalo de la hii* 
lera imperio, tiu Gauleiter. orga- 
nizinto de amasbuĉadoj inter la 
judoj, proponas al la juna jud- 
ino Marion, fuĝi kun li el Bille- 
rio. Li parolas al ŝi kun vulgara 
fanfaronado pri belega bieno. 
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kiun li aĉetis apud la Marmora 
Maro. Je la fino de la parolo li 
prenas cl la poŝo saketon da bri- 
liantoj kaj jetas ĝin sur la tab- 
lon: ..Ili devenas el nia kaptaĵo 
en Anlvverpen.” Kaj ĉar Marion 
rifuzas dividi kun li la diamant- 
ojn kaj la turkan bienon, li scn- 
das ŝin en la morton. Jen la 
lasta detalo, kiu karakterizas la 
moralan konsiston de la faŝista 
Gauleiter.

El la vortoj de Rumpf ni ek* 
scias, ke por li la lando estas in- 
diferenta V.hicago au Stambul 
plaĉas al li same kiel Berlin aŭ 
Koli». Li ne pereas post la falo 
de la faŝimo. Li intencas atendi 
ĉe la Marmora Maro sub olivar- 
boj, ĝis |vasos la malfacilaj tem- 
poj. kaj li povos aperi je la unua 
voko de la imperialistoj en ia 
ajn (iau, en ia ajn alia kapital- 
isla lando.

Sesi Kellermann montras, ke 
tiujn hillerhomojn de la s|vcco 
de Rumpf helpis al potencakiro 
unuavice ..milionuloj, industri* 
istoj kaj karbobarnnoj”. Multaj 
literaturistoj fervore klopodas 
pruvi, ke la lasismo estas tiran* 
eco de la sovaĝiĝinlaj „mal- 
gramlaj homoj", la faŝistoj estas 
kanajlaro, dum la antifaŝistoj 
estas iaspecaj aristokratoj, indi- 
viduoj elektitaj de Dio. Tiel sa- 
me disvastiĝis la legendo, ko la 
hitlcrfaŝismo estas ..nepercept- 
ebla malbono”, fenomeno star- 
^hta super la klasoj. Kellermann 

lumigas post la kulisojn de la 
taŝista epopeo. Li prezentas al 
ni la fratojn Schcllhammer. horn* 
ojn sen honesto kaj konscienco, 
armillivcrantojn de la Hitlera 
armeo. Por ili la sola idolo eslas 
mono. al kiu ili oferas ĉion: la 
prosperon de Germanio, la fe- 
liĉon de la germana popolo, kaj 
eĉ sian fratinon. Montriĝas 
klare, ke la fratoj Schcllhammer 
estas la oraj risortoj, kiuj movas 
la faŝismon. Tamen ili ne rolas 
en la fronta elveno de la romano, 
ili ne dissonorigas Sian ligitecon 
kun Rumpf. La kaŭzo de tio 
estas ne modesteco, sed singard- 
cino: eĉ dum la plej kapturnaj 
sukcesoj de la hitlcrhomoj, tiuj 
armillivcrantoj antaŭzorgas pri 
..dangerelirejo**. lli certigas por



si antaŭe trankvilan rifuĝon al 
Svislando. Beate Lerche, ilia 
fratino, diras en kolereksplodo, 
ke ŝiaj fratoj Ĉiuokaze scios sin 
eltiri el la afero. Kaj fakte, 
antaŭ la sennacigaj kameroj de 
la okcidentaj zonoj, tiaj industriaj 
magnatoj estos glate rehonorig- 
itaj ..manke de pruvoj".

Kun ne malpli da sarkasmo 
Kellermann skizas la germanan 
militistkorifeon. La altnaza kaj 
malplenkapa barono von Thŭ- 
nen kaj lia digna edzino ne 
povas al si imagi sen milito la 
sorton de Germanujo kaj sian 
propran sorton. Soldata riskemo, 
paradoj, riverenco antaŭ homoj 
de pli alta rango — jen la tuta 
spirita pakaĵo de la reakcia ger- 
mana oficiraro. Barono von 
Thŭnen eslas ideata ,,lands- 
knecht" por eĉ la plej krimaj 
kaj friponaj militiroj.

En Frank Fabian, Ccffiguro de 
la romano, la aŭtoro senindulge 
senmaskigas la reakcian inte- 
lektulon. Kiam la faŝismo akiris 
la potencon, Fabian kaj liaj 
amikoj staris antaŭ alternativo: 
por aŭ kontraŭ la bando de 
krimuloj. Sed tiu problemo estas 
jam anticipe solvita: Fabian, kiu 
volonte fanfaronas pri sia „libe- 
ralismo", esence estas aĉeteida, 
senprincipa individuo. Lia gasto, 
liaj inklinoj kaj idealoj ŝanĝiĝas 
kune kun tiuj de la imperialist- 
aj potencposedantoj de Gerniip 

nio. La liberale-rozkolora Fa- 
bian tre baldaŭ fariĝas malhel- 
bruna.

Plurfoje la aŭtoro donas al 
Fabian ŝancon sin plibonigi. De 
la naciĝinta Frank Fabian for- 
turnas sin lia plejamalino. Lia 
frato Wolfgang, skulptisto, ĵetas 
en lian vizaĝon vortojn de kolero 
kaj malestimo. Fine li perdas 
siajn filojn. La vivo plurfoje lin 
avertas, ke la faŝismo detruas 
kaj malhonoras ne nur lian 
patrujon, sed ankaŭ lin mem. 
Tamen, li restas surda. Nur jus 
antaŭ la disfalo li rekonas, ke 
la frakasiĝo de la faŝismo estas 
neevitebla kaj li finas sian vivon 
per memmortigo.

Intelektuloj laŭ la tipo de Fa- 
bian estas tre karakterizaj por 

Germanio. El ili rekrutiĝas la 
hitleranoj fakuloj, kiuj olte ak- 
iris komandoposlenojn en la 
nacisla ekonomio kaj politiko. 
(Nun ili servas en la okcidentaj 
zonoj.)

Kellermann majstre skizas 
dekduon da faŝistaj ..herooj" 
kaj ankaŭ iliajn lakeojn el la 
speco de Fabian. Li montras, 
kiel la hitlerfasismo forĝis en 
unuon la plej reakciajn elemenl- 
ojn. La misfama ..popolkomuno", 
pri kiu tiom klaĉis la propa- 
gando de Gobbels, estis, kiel Kel- 
lermann prezentas ĝin, komuno 
de grandindustriistoj, karieristaj 
oficiroj, morale putraj oficistoj 
kaj aliaj reprezentantoj de la 
burĝa elita kliko. Kaj Keller- 
mnnn respondas ankaŭ tion. sur 
kio baziĝis tiu malvasta ligiteco 
de la altaj tavoloj de 1’ ger- 
mana socio:

„La industriistoj, kiuj helpis 
la nacistojn akiri la potencon, 
gajnas milionojn kaj miliardojn, 
la oficiroj kaj generaloj ricevas 
altajn ordenojn, duoblajn au 
trioblajn salajrojn, kavalirbien- 
ojn, neniam ili statis pli hone. 
La tuta mondo gajnas monon 
abundege .. .“ „En la urbo la 
odoro de mono sentiĝis en la 
aero.** „Gajni monon" monon! 
Riĉiĝi! La avido je riĉaĵoj estas 
legebla en ĉies okuloj. Riĉiĝi, 
hodiaŭ, morgaŭ, tiam la vivo ree 
havos sencon."

Komuna senhonta rabado, 
antaue interne, poste ankaŭ 
eksterlande. Ĉar la apoteozo de 
tiu tuta rabado estas la milito. 
La ..lojalaj" burĝoj iĝas vojrab- 
istoj: en la okupitaj regionoj ili 
sin sentas Krezoj. La profitebrio 
estas bonege prezentita per la 
ekzemplo de arkitekto Krieg. Li 
estas senenergia burĝo kun ŝajne 
ĉiuj virtoj de filistro. Sed apenaŭ 
lin ekkantas la fantomo de prof- 
ito. apenaŭ li venas en okupitan 
regionon, tuj li perdas ne nur 
siajn pseudodemokratajn inklin- 
ojn, sed ankaŭ siajn burĝajn 
virtojn. Sen la plej eta kon- 
sciencriproĉo li prirabas fine 
fremdajn urbojn kaj forŝakras 
la honoron de siaj filinoj.

En la romano estas ne nur 

faŝistoj kaj iliaj helpantoj. Wolf- 
gang Fabian, Lerche Schell- 
hammer, Marion kaj la instru- 
isto Gleichen eslas honestaj kaj 
puraj homoj, nek korupteblaj, 
nek timigeblaj. Tamen, la pli- 
multo de la antifaŝistoj en la 
romano estas ne kontraŭbatali 
antoj, sed viktimoj de la faŝ- 
ismo. La sola aktiva figuro el 
ili estas la instruisto Gleichen. 
Ankaŭ li dissendas akuzajn 
leterojn kontraŭ la hitlerismo, 
kiel Kvangel. la romanheroo de 
Fallada. Sed li ne mortas sola, 
kiel Kvangel: li trovas amikojn, 
kune kun kiuj li batalas ĝis la 
lasta spiro. Plena de kredo je 
venko estas ankaŭ lia lasta let- 
ero, kiun li sendas al Wolfgang, 
atendante sian pendigon:

..Ridinda hazardo nin donis 
en la manojn de Gestapo. Ni 
estis kvardekope, unu mortis 
dum Ia torturoj, sed neniu per- 
fidis eĉ unu vorton. Morgaŭ oni 
pendigos nin... Ne estas facile 
vivi en Germanio, kaj ne estas 
facile morti ĉi tie. Sed nin tenas 
rektaj la espero, ke ni oferis 
nian vivon por la libero kaj por 
la renaskiĝo de Germanio ...“

Tiu espero estas elstara trajto 
en la romano de Kellermann. 
La autoro tra la tuta verko em- 
fazas, ke la nacismo povas kaj 
devas esti ekstermita, kaj ke 
post tio la germana popolo 
trovos en si la forton, volon kaj 
decidecon por iri la vojon de 
demokratio. Guste pro tio. la 
romano, malgraŭ sia angora 
atmosfero, ne postlasas en la 
leganto la senton de senelireco.

La nacismo por 'Kellermann 
estas ne ..mistika abomenaĵo", 
ne peza kaj neklarigebla inkubo, 
kiun diablaj fortoj sendis al la 
..kulpa" homaro, sed historie 
klarigebla socia fenomeno, kiun 
oni povas kaj devas venki bat- 
ale.

La romano estas granda suk- 
ceso kaj valora kontribuaĵo de 
la postmilita germana demo- 
kratia literaturo.

Hollywood-infekto.
La usonaj filmoj de la plej 

lasta tempo serĉas siajn liero- 
ojn inter ia krimuloj kaj
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aventuruloj, kiuj disvastigas ia 
epidemion de malhomeco, ego- 
ismo, malsociemo. Tiu gvidlinio 
de I» usona ..filmkulttiro" estas 
terura ne nur tini, ke fti detruas 
en la homo la kredon je la 
propra anima forto, kuj volas 
pruvi, ke ĉia peno estas vana: 
la denaskajn homajn kulpojn 
oni ne povus elsarki, la ekzisi- 
antan vivsistemoj la nebulan 
knj senluman futuron oni ne 
povus ia nftl. Ĝi estus terura 
ankaŭ tial. ĉar ĝin oni sekvas 
ankaŭ en liliaj lundoj. Arthur 
Rank, kiu, escepte lu filmojn de 
Korda, monopoligis al si la tutan 
anglan filmproduktadon, oficiale 
eldonis la devizon, ke kontraŭ 
la usona film-atako oni povas 
sin defendi nur per la kreo de 
uson-tipnj filmoj. Kaj lia nova 
fllmproduktaĵo, „La fuĝinto", 
fakte estas tia. (iiii reftisoro. 
Albert Cavalcanti, ftis nun gvidis 
lu grupon tle progresaj film- 
isloj kuj defendis la humanan 
kaj nktualan filmarton, sed en 
tiu ĉi filmo li plene kapitulacis. 
La filmon II plenigis per lu 
Immillgo ile Iii lioma digno, per 
fimo kuj teruro. Senfinaj Inter- 
batadoj, pafadoj, persekutadoj 
sin sekvas sur la ekrano, lii 
interbatado okazas Cc enteriga 
entrepreno, kaj la banditoj, kiuj 
sin kaŝis en la Ĉerkoj, pafas unu 
la alian malferminte la ĉerko- 
kovrilojn; se ilin Irnfus kuglo, 
ili mortas en lu Ĉerko. Iui de- 
ge n ero ii de la talento kaj gusto 
de rfilrnproduktislo pruvas, ke 
tiu sceno, kiu volus teruri la 
vidantojn, vekus ne teruron, seti 
ridon en ili.

Abomena estas In ferma sceno, 
l.a krimulo Interbatas sur teg- 
incnto de alta domo, kaj falas 
sur Iii pavimon Li frukasiftns, 
liu kranio rompiĝas. liaj okuloj 
preskaŭ clturniftns, lia vizafto 
taŭziftas de doloro, kaj tamen li 
ne volas repreni iu falsan akua- 
on, kiun li metis kontraŭ hon- 
esta homo. La heroo, akuzata 
per nefarita krimo, kune kun 
sia amatino petegas la banditon, 
ke li diru la veron antaŭ sia 
morto. La bandito restas obstina, 
kaj kun malica rido sur sia

RECENZO
Sep fratoj.

Rakonto do Alektii Kitri. 
Tradukita el ta filina de llmari 
Ekstrŭm Reviziita de Helsinkia 
studrondo sub la gvido de 
Vilho Selftlii, kaj de W. E. 
Colllnson, M. Lukai, St. Eng- 
bollii. 360 paĝoj. Formalo: 
12X17 ciii. Eldonis: Vllho 
SctllA.

A. Rivi, la aŭtoro, nask. en 
1834. estis filo do vilaĝa tajloro. 
La patro, malgraŭ sia malriĉo, 
sendis lu talentan filon al lu 
lemejo. Rivi sentis emon al 
poezio, diligente simiis lu anlikv- 
ujn kaj modernajn verkistojn. 
Tridekjara, li finis sian dramon 

vizafto li mortus. La scnkulp- 
ulon oni jetas en polican nulon, 
knj In filmon finus la bildo pri 
la kontuzita, sangmakulita 
vizafto de In bandito, vekante cu 
lu Irgnnlo naŭzon knj koleron 
ne nur kontruii la malico de lu 
bandito, sed ankaŭ kontraŭ ia 
verkintoj de la filmo.

Ankaŭ In itala filmo komencas 
montri tiujn simptomojn. Jen 
ekz-e In rge reklamita filmo de 
la talenta Lattuada: „La vivo 
de Giovanni Episcopo'*, (ii pre- 
zenlus oficiston, kiu enamiĝas 
al facilmora licia junulino, 
elspezas por ŝi sian ŝpuruĵon, 
poste ŝtelus ŝtatan monon, por 
..aĉeti por si la feliĉon'*, kaj 
fine iĝus ŝtelisto kaj murdisto. 
Edifu historio, kiu htdudzas In 
Infekton de nnlisocia maillo 
meco.

Tiaj filmoj volus konvinki, 
ke In homojn gvidas sole strebo 
por persona prospero je ajna 
kosto, kaj ke mai noblo, kruda 
forlo, krimo, neniigo de rivalo 
eslus In natura vojo al la indi- 
vidua feliĉo. Lukti kontraŭ per- 
forlo estas senespere, strebi je 
sereno kuj progreso estas vnne. 
Kion krome celus tiu mnl- 
cspcrlgo, liu detruo de la tno- 
rnlii fundamento? Nu, ulkutim- 
igi al lti teruraĵoj, pruvi, ke la 
|>uco eslus ne malpli terura ol 
In milito: homo eslas lupo de 
homo Eslas do egide! V. A. 

..Kullcrvo", en kiu, malgraŭ la 
tro tragika atmosfero, jnm 
montriĝu* lia Inklino al ŝerca 
humoro; tiu ŝerchumora flanko 
ldene montrigas en lin posta 
komedio ,,Botistoj'*. Lin ĉef- 
verko estas la nun recenzata 
nikolito ..Sep fratoj". Tiu litern- 
turn sukceso tamen ne akiris por 
li kontentigan bonhavon, knj In 
mizero lin kondukis al lu alko- 
holo. Li iĝis (Kiste melankolia 
knj kiel nesanigebla splrilmnl- 
sanulo mortis en 1872, en sia 
38-a jaro.

En „Sep fratoj" Rivi prezen- 
tus ni ni lu aventurojn, erarojn, 
kulpojn, terorajn penegojn 
kontruii lu naturo knj sorto, 
knj fine Irunkviliftinlun vivon 
de sep frutoj-orfuloj, kiuj devus 
memstaro mastrumi en knabamo 
arbaran bieneton. Lu fratoj 
eatis senedukaj, sovaĝaj kuj 
senbridaj, kuj eble lu plej sen- 
brida kaj kolerema estas In 
plej afta el ili. Juliani, kiun lu 
aliaj obeus kiel mastron. Tamen, 
ili decidas, ko ili iros al la 
kantoro, por lerni la arton de 
lii legado. Sed tiu liona Intenco 
finiĝus per terura Interbatado 
kun lu kimboj de naj lutra vi- 
luĝo La sep fratoj venkas: 
lusus post si sur lu balalkampo 
kelkajn duonmortujn mulnmik- 
ojn. Timante de puno, tiam ili 
decidas formigri en la mezon de 
la arbaro, kuj tie konstrui por 
si novan hejmon kaj komenci 
novan vivon. Dek jarojn ili 
vivus tie, kuj Ilu lempo estas 
llia heroa epoko. III konstruas. 
Casas, poste okupiĝas pri lcr- 
kulturado, eĉ la legadon ili el- 
lermis helpe de lu Casvoklo. 
Kiam, post liuj dek jaroj, lli 
revenos ul sla miilnovn hejmo.
10 homoj, vidante ilian trans- 
formifton, forgesus pri iliaj 
kulpoj kaj akceptas ilin ame en 
sia rondo, admirante la grnnd- 
ajn forloslrcĉojn, kiujn lli faris 
en la arbaro.

Tiun rakonton Rivi prezentus 
el ni en nekutima vcrkndmaniero. 
Nur mulofte li rakontas mem, 
plejofte Iru multaj dekoj <ia 
paĝoj li paroligas siajn knali 
ojn, nenion aldonante, kvazaŭ
11 verkus teatraĵon. Tamen, antaŭ 



la okuloj de la leganto iom post 
iom akre reliefiĝas la aspekto, 
karaktero, temperamento, kuti-’ 
moj de ĉiuj figuroj; tion faras 
la arto, per kiu ia aŭtoro kon- 
dukas la interparolojn. Krome, 
la rolantoj de la rakonto abunde 
recitas legendojn kaj popol- 
fabelojn, kaj tiuj konatigas al 
la leganto la vivon kaj pens 
manieron de la finna popolo, 
vivanta en vilaĝoj ĉirkaŭutaj de 
erikejoj, montoj, arbaregoj kaj 
lagoj. Multaj proverboj kaj 
kantoj pliigas ankoraŭ la popo- 
lan, alloge primitivan atmo- 
sferon. Nuda realo kaj ŝercema 
ludo, kruda forto kaj delikata 
sentemo, romantiko kaj real- 
isino alternas en la verko. De- 
metinte ĝin, oni certe longe 
memoros pri la senbrida Juliani, 
pri la saĝa, pensema kaj trank- 
vila Aapo, pri la religiema kaj 
avara Simconi, pri la pikema 
Hero kaj pri la ceteraj.

La Iruduko videble estas far- 
ita kun atento kaj zorgo: la 
frazoj estas klaraj, la lingvaĵo 
estas bona, kaj la stilo estas 
ĝenerale facila; eble oni povus 
diri, ke en la dialogoj kelkloke 
sentiĝas iom da rigideco, sed en 
pluraj lokoj la dialogoj ruliĝas 
nature, vigle, vere popolmaniere. 
Tamen, kvankam la tradukon 
kontrolis pluraj esperanlistoj- 
eminentuloj, enŝteliĝis kelkaj 
strangaĵoj, kiel ekzemple: sen- 
videblo (nevideblo), bolanta 
cindro (ardanta), maldio (dia- 
blo), terkulturi domon (?), 
k. s.

Tre zorga estas la aranĝo de 
la libro: je la fino la kelkaj 
neologaj vortoj, kaj ankaŭ 
bibliaj esprimoj, finnaj esprim- 
manieroj estas abunde klarig- 
itaj. Eble eĉ tro abunde.

La eldono de la leginda verko 
estas bongusta: bela preso, bona 
bindo. La vinjetoj desegnitaj 
de Ahto Numminen estas 
plaĉaj. Eid. Baranvai.

J. C. Heer: Ĉe la sanktaj akvoj.

(Iomano. Dua parto Tradukis: 
A. Bader, P. Le Brun, J. Schmid. 
135 paĝoj. Eldonis Svisa Esper- 
anto Societo, Bero. 1948.

Jen la dua parto de tiu ĉi 

interesveka romano, pritrakt- 
nnta la vivon de altmontara 
komunumo. Kun streĉita atento 
oni sekvas la pluan vivevoluon 
de la ĉefherooj. La kvalitoj de 
la libro identas kun tiu de la 
unua parto, vere apenaŭ ion mi 
povas aldoni al mia recenzo pri- 
traktanta la unuan parton (L. 
M., februara numero 1948.). 
Eble mi povus diri, ke la tra- 
duko de la dua parto estas eĉ pli 
glata. Nur tio ŝokis min, ke la 
kadrojn de la cetere realista 
temo la autoro diskrevigas kaj 
svingas la romanon preskaŭ al 
la fantasto. Mi aludas pri la rolo 
do la freneza pastro, kies efiko 
je la loĝantaro ŝajnas prezentita 
ĝis absurda mezuro. El tiu vid- 
punkto la unua parto pli sobre 
dozis realon kaj romantikon.

L. Tarkonv.

M«ry kaj Sulo.

Koresponda rakonteto verkita 
de Kamemoro. 16 paĝoj. Eldono 
de lnternacia Esperanto Inslit- 
uto, Riouvvstraat 172. Den Haag. 
Nederlando, kaj de Vilho Setlita, 
Kommandiiliyhtio Helsinki, Finn- 
lando.

La nomo de Setala garantias, 
ke la kajereto estas tiustila, bon- 
verkita, do varme rekomendebla 
al ĉiu komencanto por lerni la 
550 ,,kernajn" elementojn (500 
radikojn kaj 50 finaĵojn) de la 
lingvo en formo de ĉarma ko- 
responda rakonteto pri amikiĝo 
de brita knabino kun finna 
junulo.

Traleginte ĝin oni konatiĝas 
kun la vortoj plej ofte uzataj el 
la diversaj sferoj de la ĉiutaga 
lioma vivo. Taŭga ankaŭ por 
daŭ rigaj kursoj. PB.

Internacia Kantaro. La Juna 
Vivo.

Kompilis kaj eldonis J. Muus- 
ses, Purmurend, Nederlando. 48 
paga kajero (8 resp. kup.).

Apud la kelkaj esperantling- 
vaj muzikkajeroj de popola kaj 
arta muziko estas tre grava havi 
ankaŭ taŭgajn kantojn por la 
junularo, precipe por infanoj, 
kiuj lernas la lingvon en lern- 
ejoj. Tial estas salutinda la kaj- 

ero de La Juna Vivo, de tiu leg- 
inda — kvankam iom malnmpl- 
eksa — junulara gazeto. Laŭ la 
spertoj pli fruaj ĉe skoltoj, la 
junuloj pli gaje lernas la grani- 
atikon, se ĉiuhore ili ankaŭ ler- 
nas ian kanton en Esperanto. 
La, kajero, kompilita el divers- 
landaj kantoj do bone taugas 
por tiu celo. Laŭdinda eslas, ke 
la kanloj grandparte estas sufiĉe 
facilteksta j, la vortordo — por 
atingi kanteblecon — krom kei- 
kaj esceptoj ne estas renversita, 
kiel ofte okazas. Kelkaj kantoj 
estas eĉ senapostrofaj kaj multaj 
estas precipe por malgrandaj 
infanoj. Eraroj estas nur mai- 
multaj, la preso sur bona papero 
klara kaj plaĉa. Do ni povas 
ĝin rekomendi al junularaj, in- 
fanaj grupoj kaj kursoj. P. B.

Kiu estas kiu

inter nord-amerikaj esperantisl- 
oj. Dua eldono 1947—48. 96 
puga kajero. Eldono ..Espero" 
Route 5, Little Bock. Arkansas, 
Usono.

Por la teritorio de Usono kaj 
Kanado ĝi servas por pliprok- 
simigo kaj reciproka konatigo 
de la tie vivantaj esperantistoj. 
El 38 ŝtaloj de tiu teritorio (kaj 
unu el Brazilo) ni trovas 100 
samideanojn. Por vojaĝo, ko- 
respondado, serĉado de fakuloj, 
ĝi estas praktika kompilaĵo- 
Apud la nomoj estas ankaŭ la 
mallongaj bibliografiaj datoj, 
kiam la koncerna persono kom 
encis labori por Esperanto kaj 
kion li faris en la movado.

Maailmun Kirjeenvaihdon Opas.

Esperanton ydin — 500 sanaa, 
joista kasissanne kasvaa 10.000 
16 paga kajereto. Eldono: Vilho 
Selata, Suomen Esperanto-Opisto. 
Onnetie 23. Helsinki.

La tute finnlingva kajereto 
enhavas la plej necesajn 500 
radikvortojn, kolektitajn lau di- 
versaj fakoj (vivo, loĝado, fani 
ilio, kalendaro, ktp.), la ĉefajn 
regulojn de la gramatiko, la 
pre- kaj sufiksojn kaj kelkajn 
tekstojn, por ebligi la koresp- 
ondadon. Imitinda por aliaj 
lingvoj. **•
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LITERATURA MONDO

dna periodo
kompletaj jarkolektoj 
de 1931 —1935 jaroj 
estas proponataj.
Interesiĝantoj sin turnu 
al Ia adreso de

JULIO BAGIiV:

LA VAGABONDO 
KANTAS
Poemoj

Formato 17x11 cin. 112 pagoj.
Prezo: 0.80 USA dolaroj
Plus 10% sendkostoj.

..Jen fasko da poemoj sercantaj 
vojon al via koro.**

.Mendu ĉe Literatura Momio 
aŭ niaj reprezentatoj.

literatura mondo



SANDOK PETOFI

JOHANO LA BRAVA
Tradukis: k Kalocsa)'

Popolfabelo en versoj, 

naiva epopeeto.

t

Dua e 1 (l o u o.

Formato 12X17 cm.
66 paĝoj, prezo 0 80 
US A dolaro an egalvalo- 

ro plus 10\ sendkosto.

Eldonis Literatura Mondo Budapest

JEROME K. .1 E K 0 M E

TRI HOMOJ 
EN BOATO

El la angla: G. BADASH

Formato 19X13 cni. 256 pagoj. 
Prezo 1 40 bros, 1.90 bind. Aldonu 
10% sendkostojn.

Sprita kaj facila rakonto pri giya 
ekskurso. Tauga legaĵo por progre- 

santoj.

Mendu ĉe Literatura Mondo aŭ ui ii 
reprezentantoj.

REABONU

Se vi ankoraŭ ne 

reabonis por 1949, 

sendu tuj vian abon* 

on al nia vialanda 

reprezentanto. Prezo 

3.- USA dolaroj, aŭ 

egalvaloro

REABONU

LAJOS KŬKĈNY

Populara Lernolibro 
de Esperanto

Pure esperantlingva lerno- 
libro por komencantoj kaj 
legolibro por kursanoj dum 

kaj post kursoj.

Formato 20X15 cm 65 pagoj. 
Prezo 0.50 dolaro plus 10 

sendkosto.

Eldonis Literatura Mondo 

Budapest
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